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samorząd

   Zbiegły się one z rocznicami 
związanymi z patronem klubu, 
błogosławionym księdzem Pio-
trem Dańkowskim. 90 lat temu 
bł. ks. Piotr pracował w parafii 

Paszkówka, a 80 lat temu po-
niósł męczeńską śmierć w obo-
zie koncentracyjnym Auschwitz.
   Uroczystości rozpoczęła Msza 
św. koncelebrowana przez ks. 

Jubileusz PUKS Pobiedr
Od dziesięciu lat działa przy naszej parafii 
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy PO-
BIEDR Paszkówka. W majową sobotę rozpo-
częły się uroczystości jubileuszowe. 

   To kolejne środki pozyskane na 
realizację dwóch zadań:
- Utworzenie ośrodka wsparcia 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi w miejscowości Kossowa
- Rozbudowę drogi gminnej nr 
470009K wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną, bu-
dową i przebudową zjazdów 
oraz chodników w miejscowości 
Brzeźnica
   Dziękujemy Panu Premierowi i 
Panu Wojewodzie małopolskie-
mu oraz parlamentarzystom z 
naszego terenu - Panu Filipowi 
Kaczyńskiemu i Krzysztofowi 
Kozikowi , za zaangażowanie i 

pomoc naszej wspólnocie samo-
rządowej w pozyskaniu środków 
na realizacje zaplanowanych in-
westycji - czytamy na stronach 
Urzędu Gminy. 
W piątkowe czerwcowe popo-
łudnie na wadowickim rynku 
odbyło się uroczyste przekaza-
nie promes II edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład dla samo-
rządów powiatu wadowickiego, 
z przeznaczeniem środków na 
inwestycje publiczne. W imieniu 
Rady Ministrów promesy prze-
kazali Pan Filip Kaczyński oraz 
Pan Marek Polak.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych, Gmi-
na Brzeźnica pozyskała blisko 10 milionów 
złotych na realizację zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych.

Prawie 10 mln 
z Polskiego ładu!

Władysława Dańkowskiego, 
bratanka błogosławionego oraz 
ks. Mariana Bylicę, ks. probosz-
cza Marka Holotę i ks. Marka 
Ślęczka. W czasie kazania ks. 
Dańkowski przedstawił sylwetkę 
błogosławionego księdza Piotra.
   Na zakończenie Mszy św. 
przedstawiciele zawodników 
klubu podziękowali ks. Włady-
sławowi za przybycie do naszej 
parafii. 
   Dalsza część uroczystości od-
była się w Parafialnym Domu 
Integracji Społecznej, gdzie 
zaproszeni goście zobaczyli 
prezentację historii klubu, wy-
słuchali okolicznościowych 
przemówień: ks. Władysława 
Dańkowskiego, Senatora RP 
Andrzeja Pająka, burmistrza 
Jordanowa Andrzeja Malczew-
skiego, wójta Gminy Brzeźnica 
Bogusława Antosa oraz prezesa 
PUKS POBIEDR Wiesława Ja-
skuły.
   Nawiązaniem do postaci patro-
na klubu i jego służby w parafii 
Paszkówka był poczęstunek, 
którego menu było oparte na 

wspomnieniach zawartych w za-
piskach, które ksiądz Piotr pro-
wadził, a które zostały wydane w 
książce pt. “Dziennik”. W czasie 
rozmów wspominano początki 
i rozwój klubu, plany na dalszą 
przyszłość, nawiązanie współ-
pracy z miastem Jordanów, w 
którym urodził się patron klubu 
bł. ks. Dańkowski, a także naj-
bliższe plany na tegoroczne ob-
chody jubileuszu 10-lecia. 
   Zarząd klubu serdecznie dzię-
kuje za obecność na Mszy św. i 
spotkaniu w Domu Integracji 
wszystkim przybyłym gościom: 
Senatorowi RP Andrzejowi Pa-
jąkowi, Burmistrzowi Jordano-
wa Andrzejowi Malczewskiemu, 
Wójtowi Gminy Brzeźnica Bo-
gusławowi Antosowi, Księdzu 
kanonikowi Marianowi Bylicy, 
Księdzu proboszczowi Marko-
wi Holocie, Księdzu Markowi 
Ślęczce, Radnym powiatu, Rad-
nym gminy, Sołtysom, Dyrek-
torom Jednostek Organizacyj-
nych, Komendantom i druhom 
OSP, Rodzicom i zawodnikom.
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   Ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże po-
bory wody odnotowano ponadnormatywny pobór wody z wodociągu gminnego powodujący spadek ciśnienia.

GZU – wodociągi apeluje do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z gminnej sieci 
wodociągowej.

   Jednocześnie przypominamy, że woda z wodociągu gminnego przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe oraz za-
bezpieczenie przeciwpożarowe gminy dlatego prosimy o nie marnowanie wody np. na podlewanie trawników, sadów, 

ogródków, mycia samochodów czy napełnianie basenów bądź oczek wodnych.
Informujemy również o możliwości wystąpienia zakłóceń w dostawie wody.

BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY !

   Wszystko to za sprawą 
DNIA RODZINY hucznie 
obchodzonego przez Pu-
bliczny Żłobek "KĄCIK DLA 

MALUSZKA" w Brzeźnicy. 
Wkrótce więcej informacji na 
www.kącikdlamaluszka.pl

Dzień Rodziny
Sala widowiskowa w Centrum Kultury i Pro-
mocji w Brzeźnicy 22 czerwca 2022 r. prze-
pełniona była zabawą, muzyką i dziecięcym 
gwarem.

Wójt z wotum
i absolutorium
Radni zadecydowali o jednogłośnym udzieleniu 
absolutorium Wójtowi Bogusławowi Antosowi 
jako wyraz akceptacji zrealizowanych działań w 
2021 roku, przyczyniających się do rozwoju gmi-
ny i polepszających jakość życia jej mieszkańców. 
Wszystkie działania zostały zawarte w opracowa-
nym za 2021 roku raporcie o stanie gminy.

   W dniu 30 czerwca 2022 r. od-
była się XLV sesja VIII kadencji 
RADY GMINY BRZEŹNICA, 
w trakcie której Rada Gminy 
wyraziła pozytywną ocenę pracy 
Wójta Antosa w wydatkowaniu 
publicznych pieniędzy, głosując 
za udzieleniem absolutorium 
z wykonania budżetu Gminy 
Brzeźnica za 2021 rok.
   Zgodnie z wprowadzoną w 
2018 roku nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym, pro-
cedurę udzielenia absolutorium 
rozpoczęła prezentacja Rapor-
tu o stanie Gminy Brzeźnica za 
2021 rok przez Wójta. Doku-
ment ten obejmuje podsumo-

wanie działalności Wójta, a w 
szczególności realizacji polityki 
gospodarczej, społecznej, oświa-
towej, kulturalnej i sportowej 
gminy.
   Raport w pełnej wersji jest 
dostępny na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Brzeźnica. 
Zgodnie z procedurą, przed-
stawienie Raportu zakończyła 
debata na jego temat, w której 
radni zajęli swoje stanowiska. 
Podczas głosowania, zarówno w 
przypadku wotum zaufania, jak 
i absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2021 rok, wszy-
scy Radni byli jednomyślni w 
podjęciu pozytywnych decyzji.
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Rozmaitości

USŁUGI ŚWIADCZONE  
W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
Od dnia 2 sierpnia 2021 r. Ośrodek 
Zdrowia z Kossowej został przeniesiony
Przychodnia czynna: 
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Rejestracja telefoniczna tel. 33 841 07 13 
od godziny 9:00
- świadczenia lekarskie podstawowej 
opieki zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarskie podstawo-
wej opieki zdrowotnej
- wizyty domowe
- badania okresowe (medycyna pracy)
- badania kierowców i kandydatów na 
kierowców
- pobieranie materiału do badań labora-
toryjnych
- profilaktyka
Stomatolog w godzinach:
pon. 8:00 – 14:30
wt. 10:30 – 17:00
śr. 8:00 – 14:30
czw. 8:00 – 15:30
pt. 8:00 – 17:30
Wkrótce prywatne usługi:
- ginekologiczne
- kardiologiczne
Szczegóły i pozostałe informacje można 

uzyskać pod numerem tel.: 33 841 07 13
PROFIZJO REHABILITACJA:
tel. 575 277 832
Czynne:
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
Zakres usług (prywatne w bardzo atrak-
cyjnych cenach):
• Tlenoterapia (Komora Hiperbaryczna 
oraz koncentrator tlenu)
• Masaż wirowy kończyn dolnych
• Masaż wirowy kończyn górnych
• Masaż ręczny
• Krioterapia
• Sollux
• Laser
• Ultradźwięki
• Magnetoterapia
• Elektroterapia (tens, trabert, jonofore-
za, elektrostymulacja, interferencja)
• Kinezyterapia (ćwiczenia prowadzone, 
ćwiczenia manualne, ćwiczenia w odcią-
żeniu, mobilizacja)
• taping
SALON OPTYCZNY EYE – CARE
tel. 798 587 703
Czynne:
pon. ,wt. , czw., pt. 8:30 – 16:30
śr. 8:30 – 18:00
Zakres usług (prywatne):

- bezpłatne badanie wzroku
- dobór soczewek kontaktowych 
- dobór okularów korekcyjnych 
W ofercie firmy również:
- okulary przeciwsłoneczne 
- akcesoria do okularów 
Wykonujemy także naprawy okularów 
korekcyjnych.
Gminne Centrum Usług 
Wspólnych
tel. 33 823 24 24
Dyrektor - Księgowość : wewnętrzny 40
Pracownicy: wewnętrzny 41
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej
tel. 33 823 23 83
Kierownik: tel. 33 823 23 83
Księgowość : wewnętrzny 31 oraz 32
Pracownicy 1: wewnętrzny 33
Pracownicy 2: wewnętrzny 34
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej – Zasiłki Socjalne
tel. 33 823 23 82
Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych
tel. 33 872 00 01

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne w Brzeźnicy

   30 czerwca 2022 roku jest dla 
naszej wspólnoty bardzo smut-
nym dniem, tym bardziej, że w 
ciągu ostatnich dwóch lat stra-
ciliśmy wiele osób związanych z 
łączańską parafią… 
   Dzisiaj, po 23 latach oddanej 
służby Bogu i ludziom, odchodzi 
od nas nasz organista – Marcin 
Gawęda. Większość z nas nie 
pamięta już czasów, by na ko-
ścielnym chórze nie było Gawę-
dy – najpierw przez ponad 40 lat 
ŚP. Jana Gawędy, a później przez 
kolejne 23 lata jego wnuka Mar-
cina. Dzisiaj ta ponad 60-letnia 
tradycja zostaje niestety prze-
rwana… 
   Przez ponad 23 lata dał się 

poznać jako dobry człowiek – 
niezwykle skromny i taktowny. 
Uczestniczył w życiu naszego 
Kościoła – był obecny w czasie 
ważnych wydarzeń, ale również 
w codzienności naszej wspólno-
ty. Uświetniał oprawę ślubów – 
setki nowożeńców przy granych 
przez Niego dźwiękach Marsza 
Mendelsona opuszczało świą-
tynię, by wspólnie rozpocząć 
wędrówkę przez życie. Śpiewem 
i grą towarzyszył parafianom, 
gdy odprowadzali na miejsce 
wiecznego spoczynku swoich 
zmarłych. Trudno byłoby poli-
czyć ile mszy świętych i nabo-
żeństw ubogacał swoją obecno-
ścią. Nie sposób nie wspomnieć 

Po 23 latach gry odchodzi Marcin Gawęda.

Łączany żegnają 
organistę

tutaj Drogi Krzyżowej ulicami 
Łączan, Światowych Dni Mło-
dzieży czy śpiewanych rankiem 
Godzinek do Matki Bożej czy 
Michała Archanioła. 
Marcin był również przez lata fi-
larem Oazy Rodzin, która żegna 
go w Internecie tymi słowami: 
Dziękując za wszelkie doświad-
czone dobro i za każdą posługę 

życzymy Ci błogosławieństwa 
Bożego, a nade wszystko dobre-
go zdrowia. Niech Święta Cecy-
lia, Patronka śpiewu kościelnego 
i organistów wyprasza Ci wszel-
kie potrzebne łaski, a Matka 
Boża Królowa Anielska ochrania 
nieustannie swym Matczynym 
Płaszczem. (foto i inf. FB Oazy 
Rodzin w Łączanach.)
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W ramach projektu oferuje-
my:
opiekę wykwalifikowanej ka-
dry;
wsparcie w codziennym odra-
bianiu lekcji i nauce;
pomoc w rozwijaniu zaintere-
sowań i pasji;
możliwość udziału w szkole-
niach i warsztatach z zakresu 
kompetencji społecznych;
możliwość skorzystania z fa-
chowej pomocy specjalistów 
m.in. psychologa, pedagoga, 
oligofrenopedagoga, logopedy 
itp.;
zabawy integracyjne, gry te-
matyczne, zajęcia ruchowe, 
muzyczne i taneczne, zajęcia 
plastyczne;
posiłek stosowny do pory 
dnia;
kolonie profilaktyczno – tera-
peutyczne, wycieczki eduka-
cyjne;
naukę pływania;
wsparcie dla rodziców/opie-
kunów dzieci.
 Warunki udziału:
zamieszkanie na terenie gmi-

ny Brzeźnica;
wiek dziecka/młodzieży do 18 
lat;
zagrożenie ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym
Biuro projektu: ul. Ks. Euge-
niusza Łudzika 1, Brzeźnica
Dokumenty rekrutacyjne 
można składać również w sie-
dzibie każdej placówki wspar-
cia dziennego:
PWD w Brzeźnicy, ul. Ada-
ma Gorczyńskiego 1, 34-114 
Brzeźnica
PWD w Brzeźnicy filia w Łą-
czanach, ul. Krakowska 87, 
34-114 Brzeźnica
PWD w Brzeźnica filia w Mar-
cyporęba, ul. Św. Floriana 19, 
34-114 Marcyporęba
PWD w Brzeźnicy filia w Tłu-
czani, ul. Szkolna 9, 34-114 
Tłuczań
PWD w Brzeźnicy filia w 
Paszkówce, ul. Wadowicka 38, 
34-113 Paszkówka
PWD w Brzeźnicy filia w So-
snowicach, ul. Szkolna 1, 34-
113 Sosnowice

   Obecnie w miejscowo-
ści Dołyńska oprócz stałych 
mieszkańców przebywa po-
nad 2 tysiące osób wewnętrz-
nie, czasowo przesiedlonych z 
terenów okupowanych, a ilość 
przesiedlonych stale rośnie. 
Dotychczasowa pomoc dla 
Ukrainy zazwyczaj docierała 
do dużych miast, a te mniej-
sze takie jak Dołyńska muszą 
radzić sobie same. Dlatego 
w odpowiedzi na tę prośbę, 
Wójt Gminy Brzeźnica i oko-
liczne Parafie zorganizowały 
konkretną, cykliczną pomoc 
dla mieszkańców Dołyńskiej 
i działającej tam obrony tery-
torialnej.
   W niedzielę 5 czerwca w ko-
ściołach po każdej mszy świę-
tej przeprowadzona została 
zbiórka pieniężna. Za zebrane 
pieniądze zakupione zostaną 
potrzebne produkty.
 Prócz tego zebra-
ne zostały konser-
wy mięsne i rybne, 
gulasz, kawa, her-
bata, ciastka, ka-
sza, ryż, makaron, 
proszek do prania, 
środki higieny 
osobistej: mydło, 
pasta do zębów, 
szampony.
   Wrażeniami z wi-
zyty w Polsce Bur-
mistrz podzielił się 
na łamach lokalnej 
prasy Ukraińskiej . 
- Składam serdecz-
ne podziękowania 
wszystkim lu-
dziom dobrej woli, 
którzy czynnie 

włączyli się w zbiórkę darów 
dla osób przesiedlonych do 
miasta Dołyńska w obwodzie 
Kropywnyckim z terenów 
okupowanej Ukrainy. Z całego 
serca dziękuję Wszystkim za 
okazaną pomoc w koordyno-
waniu akcji i przekazywaniu 
darów.
   Dzięki dobrej woli Księży 
Proboszczów oraz wrażliwym 
sercom parafian po mszach 
świętych zebrano 32 182,63 
zł. Za zgromadzone pieniądze 
zostaną zakupione artykuły 
spożywcze i środki higieny 
osobistej, które przekażemy 
władzom miasta Dołyńska na 
Ukrainie.
   Dziękuję wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do tego szlachetne-
go celu - mówi Wójt Gminy 
Brzeźnica Bogusław Antos
  

Dołyńska może 
liczyć na Brzeźnicę!
W związku z panującą na Ukrainie wojną, 
Jewgen Zwizdowski - burmistrz miasta Do-
łyńska leżącego w środkowej części Ukrainy, 
osobiście przyjechał do Wójta Gminy Brzeźni-
ca z prośbą o pomoc humanitarną dla miesz-
kańców Ukrainy.

Wójt zaprasza!
WÓJT GMINY BRZEŹNICA 
zaprasza do udziału w projekcie 
nr rpmp.09.02.01-12-0670/19 
”MALI GIGANCI II” Placówka 
Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy 
Z Filiami W Paszkówce, Sosno-
wicach, Marcyporębie, Tłuczani 
Oraz Łączanach.
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Kultura

Z diariusza 
Wójta

4 maja 
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. budowy sali gimnastycznej 
w Tłuczani

6 maja 
Spotkanie z Merem oraz przedstawicie-
lami  ukraińskiego miasta Dolinaobwo-
du  Kropywnyckiego w sprawie pomocy 
humanitarnej dla osób wewnętrznie 
przesiedlonych z czasowo okupowanych 
terytoriów Ukrainy

7 maja 
Udział w uroczystej Mszy Św.  upamięt-
niającej 80 rocznicę męczeńskiej śmierci 
Ks. Piotra Dańkowskiego Patrona Klubu 
Sportowego PUKS „Pobiedr”  Paszków-
ka

9 maja 
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji  Planowania, Bu-
dżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpie-
czeństwa Publicznego

10 maja 
Akt notarialny Rep. A  Nr 2650/2022  z 
dnia 10.05.2022r. dot. umowy sprzeda-
ży działki nr 60/88 o pow. 0,0333 ha na 
rzecz osób fizycznych – tryb bezprzetar-
gowy

11 maja 
XLIII  Sesja Rady Gminy

12 maja 
Walne Zebranie Członków Stowarzysze-
nia „Region Beskidy”

17 maja 
Udział w spotkaniu Rady Budowy na 
inwestycji dot. modernizacji  budynku 
administracji  gminy
Spotkanie dot. pomocy humanitarnej 
dla mieszkańców Ukrainy

18 maja 
Udział w spotkaniu w Wadowickim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanali-
zacji dot. Stacji Uzdatniania Wody
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

19 maja 
Spotkanie w Urzędzie Gminy Tomice 
dot. Stacji Uzdatniania Wody
Spotkanie Wójtów Stowarzyszenia Doli-
na Karpia z Dyrektorem Departamentu 
Funduszy Europejskich

Wakacje z CKiP
Wakacyjną przygodę czas zacząć z Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy!!! Przedstawia-
my prgram Akcji LATO 2022! Oferta Centrum 
skierowana jest do wszystkich zainteresowanych!

27 czerwca - 1 lipca 
Kurs - Projektowanie graficzne z 
wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – 
online.

29 czerwca
Letnie animacje, godz. 10.00-12.00, 
CKiP Brzeźnica, wstęp wolny
Songi Teatru Stu - wyjazd do teatru. 
Bilet 130,00zł

4 lipca
godz. 20.45 - Kino plenerowe - „Na 
układy nie ma rady”, komedia polska, 
miejsce: przy WDK w Paszkówce, 
wstęp wolny

5 lipca
Letnie animacje, godz. 10.00-12.00, 
CKiP Brzeźnica, wstęp wolny

6 lipca
godz. 9.30 - wyjazd Klubu Seniora na 
warsztaty ornitologiczne
godz. 17.00 - Zajęcia taneczne – balet

7 lipca
WAKACYJNE ŻYWIOŁY - LAS warsz-
taty kulinarne „Babeczki leśny mech” 
10.00-13.00, CKiP Brzeźnica, obo-
wiązują zapisy tel. 33 879 20 93. Ilość 
miejsc ograniczona!

11 lipca
Zostań modelem - zrób sobie zdję-
cie. Godz. 10.00. Sesja fotograficzna 
z CKiP w Brzeźnicy. Zapisy w CKiP, 
wstęp wolny

12 lipca
„Skarby ziemi na wyciągnięcie ręki” 
- wyjazdowe warsztaty do Muzeum 
Agatów w Rudnie, zapisy do 5 lipca. 
Wyjazd godz. 8.30, zbiórka przy dwor-
cu PKP. Cena 60,00 zł

12 lipca
Rozśpiewane lato - zajęcia wokalne 
godz. 16.00- 18.00, wstęp wolny

13 lipca
godz. 21.30 –  kino plenerowe „Śniada-

nie do łóżka”, komedia polska, miejsce: 
przy WDK w Sosnowicach.

14 lipca
godz. 10.00 Turniej tenisa stołowe-
go. Sala CKiP w Brzeźnicy, zapisy do 
11.07.2022 r.

15 lipca
godz. 10.00 Bajkowa kreda - warsztaty 
artystyczne w plenerze, Rynek w Brzeź-
nicy, wstęp wolny

17 lipca
godz. 16.00 „W krainie baniek” – spek-
takl z bańkami mydlanymi i wspólne 
zabawy. Amfiteatr w Brzeźnicy, wstęp 
wolny

19 lipca
godz. 10.00 Papier. Nożyczki. Klej 
- warsztaty artystyczne dla dzieci i 
młodzieży, sala CKiP, wstęp wolny

20 lipca
godz. 21.30 – Kino plenerowe – „Goto-
wi na wszystko. Exterminator” - ko-
media polska, miejsce: przy WDK w 
Nowych Dworach

21 lipca
godz. 11.00 „W krainie baniek” – spek-
takl z bańkami mydlanymi i wspólne 
zabawy. Miejsce przy Centrum rekre-
acyjnym w Bęczynie, wstęp wolny

21 lipca
godz. 17.00 - 18.30 - „Zabawa w teatr” 
- tajniki gry aktorskiej, gry sytuacyjne, 
sala CKiP, zapisy do 19.07.2022 r.

22 lipca
„Wakacyjne wędrówki po Gliwicach”, 
zwiedzanie Oddziału Odlewnictwa 
Artystycznego z rzeźbami z XIX w. z 
żeliwa i brązu, Radiostacja Gliwicka 
- prowokacja gliwicka pretekstem dla 
Hitlera do ataku na Polskę w 1939 r., 
rejs stateczkiem po Kanale Gliwickim 
(Marina Gliwice-Śluza Łabędy-Kanał 
Gliwicki obok Huty Łabędy-Śluza-
-Marina), gliwicki rynek i jego zabyt-
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Kultura

Z diariusza 
Wójta c.d.
20 maja 
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. modernizacji  budynku ad-
ministracji  gminy
Udział w uroczystościach Jubileuszu 
30-lecia Straży Pożarnej w Wadowicach 
oraz Powiatowych Obchodach Dnia Stra-
żaka 2022

23 maja 
Spotkanie z dyrektorami i kierownikami 
Jednostek  Gminnych dot. organizacji 
przekazywania darów dla mieszkańców 
Ukrainy

24 maja 
Spotkanie z Proboszczami Parafii Gminy 
Brzeźnica w sprawie pomocy humanitar-
nej dla  mieszkańców Ukrainy 

25-27 maja 
Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski

29 maja 
Uroczyste obchody Święta Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeź-
nicy 

31 maja 
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. budowy sali gimnastycznej w 
Tłuczani

1 czerwca 
Konsultacje projektu Planu zrównowa-
żonego rozwoju  publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego

3 czerwca 
Briefing prasowy połączony z odbiorem 
Promes II edycji Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład

4 czerwca 
Udział w imprezie integracyjnej zorga-
nizowanej z okazji Dnia Dziecka w Pasz-
kówce

5 czerwca 
Udział w imprezie integracyjnej pn. Ro-
dzinny Piknik „ Z kocykiem i koszykiem”   
- Park w Kossowej
Udział w imprezie integracyjnej pn. „Po-
daruj dzieciom radość” -  ZSP w Łącza-
nach

ki - średniowieczny układ, dlaczego 
Neptun?, Willa Caro, kościół Wszyst-
kich Świętych, Zamek Piastowski, cena  
85,00 zł, zapisy do 13 lipca. Wyjazd 
godz. 7.30 z parkingu przy dworcu 
PKP.

24 lipca
Turniej Sołectw w Chrząstowicach – 
współorganizacja z RS w Chrząstowi-
cach

26 lipca
Muzyczne spotkanie - zabawy przy 
akompaniamencie gitary, bum bum 
rurek, godz. 16.00 -18.00, wstęp wolny

27 lipca
godz. 21.00 - Kino plenerowe - „Jestem 
taka piękna” - komedia amerykańska, 
miejsce: Amfiteatr w Brzeźnicy

28 lipca
WAKACYJNE ŻYWIOŁY - PLAŻA 
warsztaty artystyczne „Plażowy nie-
zbędnik” 10.00-12.00, CKiP Brzeźnica, 
obowiązują zapisy tel. 33 879 20 93. 
Ilość miejsc ograniczona!

29 lipca
Letnie animacje, godz. 10.00-12.00, 
CKiP Brzeźnica, wstęp wolny

30 lipca - 8 sierpnia
Kolonia w Gdańsku

2 sierpnia
Letnie animacje, godz. 10.00-12.00, 
CKiP Brzeźnica, wstęp wolny

4 sierpnia
WAKACYJNE ŻYWIOŁY - MORZE 
warsztaty rekreacyjne „Z piratami za 
pan brat” 10.00 -12.00 CKiP Brzeźnica, 
obowiązują zapisy tel. 33 879 20 93. 
Ilość miejsc ograniczona!

8 sierpnia
godz. 17.00 - 18.30 - „ Bąk na pąk 
spadł z jękiem stęka...” - ćwiczymy 
piękną wymowę, sala CKiP, zapisy do 
4.08.2022 r.

8 - 12 sierpnia
Plener plastyczny w Gminie Brzeźnica

9 sierpnia
Wakacyjny musical - zajęcia z elemen-
tami tańca, teatru i śpiewu godz. 16.00 
- 18.00, wstęp wolny

10 sierpnia
Letnie animacje, godz. 10.00 -12.00, 
CKiP Brzeźnica, wstęp wolny

11 sierpnia
WAKACYJNE ŻYWIOŁY - LAS 
warsztaty artystyczne „Leśne zakładki 
decupage” 10.00 -12.00 CKiP Brzeźni-
ca, obowiązują zapisy, tel. 33 879 20 93. 
Ilość miejsc ograniczona!

16 sierpnia
Wyjazd na Spływ Dunajcem – cena 
biletu 135,00 zł normalny, 105 zł 
ulgowy (dziecko do 10 lat). Zapisy do 
8.08.2022 r.. Wyjazd z parkingu przy 
dworcu PKP godz. 7.00

17 sierpnia
 - godz.17.00 Podstawy rysunku – 
warsztaty dla dorosłych

18 sierpnia
WAKACYJNE ŻYWIOŁY- GÓRY 
warsztaty rekreacyjne „Zabawy z 
indiańskiej wioski” 10.00 -12.00 CKiP 
Brzeźnica, obowiązują zapisy, tel. 33 
879 20 93. Ilość miejsc ograniczona!

19 sierpnia
Letnie animacje, godz. 10.00 -12.00, 
CKiP Brzeźnica, wstęp wolny

23 sierpnia
Letnie animacje, godz. 10.00 -12.00 , 
CKiP Brzeźnica, wstęp wolny

24 sierpnia
- godz.17.00 Podstawy rysunku – 
warsztaty dla dorosłych

25 sierpnia
 - WAKACYJNE ŻYWIOŁY - PLA-
ŻA warsztaty kulinarne „Smacznie i 
zdrowo na plaży” 10.00 - 13.00 CKiP 
Brzeźnica, obowiązują zapisy tel. 33 
879 20 93. Ilość miejsc ograniczona!

Program może ulec zmianie!
Zawsze aktualny program na

www.ckbrzeznica.pl
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rozmaitości

Z diariusza 
Wójta c.d.
7 czerwca 
Spotkanie w  GDDKiA Kraków dot.  do-
kumentacji projektowej na budowę chod-
nika w ciągu drogi krajowej nr 44

8 czerwca 
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. Stacji Uzdatniania Wody w 
Brzeźnicy

9 czerwca 
Posiedzenie  Komisji Skarg Wniosków i 
Petycji
Konferencja pt. Profilaktyka zachowań 
dzieci i młodzieży w sporcie - rekomen-
dacje dla klubów sportowych
Walne Zebranie Członków Stowarzysze-
nia „Forum  Małopolski Zachodniej”

10 czerwca 
XLIV  Sesja Rady Gminy
Udział w uroczystym podpisaniu dekla-
racji współpracy z Metropolią Krakowską

13 czerwca 
Akt notarialny Rep. A Nr 3356/2022 z 
dnia 13.06.2022r. dot. darowizny  dzia-
łek od osób fizycznych o nr 677/1 i 677/2 
pow.  0,1518 ha poł. w Paszkówce stano-
wiącej drogę wewnętrzną na rzecz Gminy 
Brzeźnica
Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Doli-
na Karpia dot. spraw bieżących 
Spotkanie z Zarządem Spółki Przedsię-
biorstwa Eksploatacji  Kruszywa dot.  
spraw bieżących spółki 

15 czerwca 
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzy-
szenia LKS Kossowa dot. remontu boiska 
sportowego

20 czerwca 
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. budowy sali gimnastycznej 
w Tłuczani

22 czerwca 
Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski

23 czerwca 
Udział w uroczystości Święta Rodziny 
zorganizowanym w Publicznym Żłobku 
w Chrząstowicach 
Udział w uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego  Szkoły Podstawowej w Sosno-
wicach

Strażacy z Chrząstowic 
zbierają na nowy wóz!
3 maja tego roku strażacy z Chrząstowic pędzili do pożaru, 
chcąc ratować ludzi i ich dobytek. Przejeżdżając przez wał 
przeciwpowodziowy na stopniu wodnym we wsi Łączany, ich 
niemal zabytkowy, ponad 40-letni wóz strażacki, na lekkim 
łuku mokrej od porannego deszczu drogi, stoczył się z kilkume-
trowej skarpy w dół.

   3 maja 2022 roku, o godzinie 7 rano, w 
remizie straży pożarnej OSP Chrząstowice 
(woj. małopolskie) rozległ się alarm. Tego 
dnia, strażacy mieli obchodzić swoje świę-
to, związane ze wspomnieniem ich patrona, 
Świętego Floriana - dzień wcześniej przygo-
towywali galowe mundury i sztandary, rano 
miała się odbyć Msza Święta w ich intencji, a 
po niej wspólne świętowanie z okolicznymi 
mieszkańcami.
   Gdy zawyła syrena, strażacy ochotnicy ru-
szyli do remizy. Pożar objął garaż w sąsied-
niej wsi, w którym znajdował się samochód, 
a w tym miejscu zabudowa mieszkalna jest 
bardzo gęsta i istniało duże ryzyko, że ogień 
rozprzestrzeni się na domy. Strażacy pędzili 
do pożaru, chcąc ratować ludzi i ich dobytek. 
Przejeżdżając przez wał przeciwpowodzio-
wy na stopniu wodnym we wsi Łączany, ich 
niemal zabytkowy, ponad 40-letni wóz stra-
żacki, na lekkim łuku mokrej od porannego 
deszczu drogi, stoczył się z kilkumetrowej 
skarpy w dół. Ratownicy odnieśli obraże-
nia, jeden musiał być hospitalizowany. Wóz 
został odholowany i nie nadaje się do dalszej 
eksploatacji. Powstałe wskutek wypadku 
uszkodzenia, to między innymi przestawio-
na kabina i oś, rozbita przednia szyba, uszko-
dzony agregat i inne sprzęty. Auto zostało 
przeznaczone do kasacji, a tym samym stra-
żacy zostali bez wozu.

   Tymczasem Chrząstowice to teren zalewo-
wy. Remiza straży znajduje się ok. 2 minuty 
pieszo od koryta Wisły i ok. 7 minut pieszo 
od sztucznego kanału wodnego. Strażacy 
wielokrotnie ratowali wieś i okoliczne miej-
scowości w czasie powodzi, między innymi 
w roku 1997 i 2010, ale również w czasie licz-
nych mniejszych podtopień, które na tym te-
renie zdarzają się często. Jednocześnie biorą 
udział w gaszeniu dziesiątków pożarów traw 
i łąk, jeżdżą w obstawach oraz ruszają do 
wypadków samochodowych. Ratują ludzi, 
zwierzęta i mienie, poświęcając swój czas, 
zdrowie, a czasami również i własne środki 
finansowe dla bezpieczeństwa nas wszyst-
kich.
   Teraz to oni potrzebują naszej pomocy. 
Koszt zakupu średniego uterenowionego 
wozu strażackiego to ok. 900 tysięcy złotych, 
plus ok. 100 tysięcy złotych potrzebne do 
jego wyposażenia. Pomóż strażakom ochot-
nikom z OSP Chrząstowice kupić nowy wóz 
- wpłać tyle, ile możesz, ile uznasz za stosow-
ne. Swoją wpłatą ratujesz ludzkie życie! (tekst 
z zrzutka.pl, fot. zrzut z filmu z YT OCP 
Chrząstowice)
   Zbiórka trwa na portalu zrzutka.pl. W wy-
szukiwarkę wystarczy wpisać zdanie: „Po-
móż strażakom z OSP Chrząstowice kupić 
nowy wóz i jego wyposażenie”
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Rozmaitości

26 czerwca 
Gminne Zawody sportowo-pożarnicze  
jednostek OSP z terenu Gminy Brzeźni-
ca   w Chrząstowicach

27 czerwca 
Udział w spotkaniu z przedstawiciela-
mi władz Województwa Małopolskiego 
dot. funkcjonowania oraz planów inwe-
stycyjnych na  linii kolejowej 94
Udział w Konferencji promującej inwe-
stycje związane z modernizacją budyn-
ków publicznych na energooszczędne 
- termomodernizacja Szkoły Podstawo-
wej w Mucharzu

28 czerwca 
Posiedzenie Komisji  Planowania , Bu-
dżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpie-
czeństwa Publicznego

29 czerwca 
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
Walne Zebranie Członków Stowarzysze-
nia Dolina Karpia

30 czerwca
 XLV  Sesja Rady Gminy

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość, 

że 28 kwietnia 2022 roku zmarła 

Ś.P. Ewa Meres 
emerytowana Skarbnik 

Gminy Brzeźnica.
Swoją służbę publiczną rozpoczęła 47 lat temu, 

a blisko 9 lat, do 2018 r. pełniła funkcję 
Skarbnika Gminy Brzeźnica. 

Całe życie pracowała na rzecz 
wspólnoty samorządowej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci... .
W imieniu samorządu Gminy Brzeźnica, łącząc się 

w smutku i bólu pragnę złożyć Rodzinie, Bliskim i Przy-
jaciołom Pani Ewy najszczersze kondolencje oraz wyrazy 

współczucia.
Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

   Celem dotacji jest zwiększenie atrak-
cyjności zbiorów bibliotecznych poprzez 
promowanie nowości wydawniczych 
oraz zwiększanie ich dostępności wśród 
uczniów. Wsparciem zostały objęte na-
stępujące jednostki:
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłu-
czani - Szkoła Podstawowa im. Henry-
ka Sienkiewicza w Tłuczani; pozyskano 
wsparcie w wysokości 4.000,00 zł. Cał-
kowity koszt realizacji – 5.000,00 zł;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłucza-
ni - Przedszkole Samorządowe; pozy-
skano wsparcie w wysokości 2.500,00 zł. 
Całkowity koszt realizacji – 3.125,00 zł;
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II 
w Marcyporębie - Oddział Przedszkol-
ny: pozyskano wsparcie w wysokości 
1.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 
1.875,00 zł;
   Szkoła Podstawowa im. Antoniego 
Kucharczyka w Paszkówce: pozyskano 
wsparcie w wysokości 4.000,00 zł. Cał-
kowity koszt realizacji – 5.000,00 zł;
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Ku-
charczyka w Paszkówce - Oddział Przed-
szkolny: pozyskano wsparcie w wysoko-
ści 2.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji 
– 3.125,00 zł;
   Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Sosnowicach – Oddział Przed-
szkolny: pozyskano wsparcie w wysoko-
ści 2 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji 
– 3.125,00 zł.
   W ramach udzielonego wsparcia fi-

nansowego zostaną zakupione książki 
będące nowościami wydawniczymi, ele-
menty wyposażenia biblioteki oraz zre-
alizowane zostaną działania promujące 
czytelnictwo.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025” szkoły z naszej Gminy otrzymały finanso-
we wsparcie.

Na rozwój czytelnictwa
w naszej gminie
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Rozmaitości
Nasze dzieci w stolicy
W piątek 10 czerwca w godzinach wczesnopo-
rannych 200 uczestników Placówek Wsparcia 
Dziennego działających przy sześciu szkołach 
na terenie Gminy Brzeźnica wyruszyło na 
kolejną trzydniową wycieczkę, tym razem do 
Warszawy.

   Bezpłatną dla uczestników 
podróż zorganizowano w ra-
mach realizowanego projektu 
„Mali giganci”, na które Gmi-
na Brzeźnica pozyskała dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 
2020.
   Dla większości podopiecz-
nych była to pierwsza wizyta 
w stolicy naszego kraju, dlate-
go nie mogli doczekać się tego 
wyjazdu.   
   Na miejscu przywitała nas 
Pani przewodnik, która przez 
3 dni przybliżała nam historię 
Warszawy. Zwiedzanie roz-
poczęliśmy od Krakowskiego 
Przedmieścia, Placu Piłsud-
skiego oraz Zamku Królew-
skiego. Po długim, wyczerpu-
jącym dniu udaliśmy się do 
hotelu, gdzie czekała na nas 
smaczna obiadokolacja. Wie-
czór spędziliśmy na wspólnej 
integracji i dobrej zabawie.
   Kolejny dzień rozpoczęliśmy 
od zwiedzania Centrum Nauki 
Kopernika, gdzie mogliśmy 
przeprowadzać doświadczenia 
i świetnie się przy tym bawić, 
każdy poczuł się jak badacz i 

odkrywca. Ogromne wrażenie 
zrobił na nas niezwykły widok 
z tarasu Pałacu Kultury i Na-
uki, skąd roztacza się panora-
miczny widok na miasto. Na 
koniec tego dnia poznaliśmy 
historię i zwiedziliśmy groby 
znanych Polaków na Cmenta-
rzu Powązkowskim.
   Ostatni dzień upłynął nam 
na relaksującym spacerze po 
Ogrodach Wilanowskich, 
gdzie mogliśmy podziwiać 
piękną roślinność oraz piękny, 
zachwycający wspaniałą ar-
chitekturą Pałac w Wilanowie. 
Ostatnim punktem wycieczki 
były Łazienki Królewskie, o 
których można powiedzieć, że 
są sercem nie tylko Warszawy, 
ale także Polski. Oprócz bu-
dynków, pawilonów oraz wol-
no stojących rzeźb znajdowały 
się tam piękne ogrody.
   Przed wyjazdem po raz ostat-
ni zjedliśmy obiad w centrum 
Warszawy i wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. W póź-
nych godzinach wieczornych 
wszyscy trochę zmęczeni, ale 
z uśmiechami na twarzach i 
głową pełną wspomnień do-
tarliśmy do domu.
Wychowawcy PWD Łączany

   Bogaty materiał etnograficz-
ny i historyczny zebrał i opra-
cował Pan Adam Gryczyński 
- pedagog, artysta fotograf, 
publicysta, redaktor i autor 
cyklu albumów „Czas zatrzy-
many”. W Nowohyckim Cen-
trum Kultury kieruje działem 
fotograficzno-filmowym. Był 
nagrodzony prestiżowymi na-
grodami za szczególnie osią-
gnięcia w dziedzinie kultury. 

Imponujący jest zakres pracy, 
jaki wykonał dla utrwalania 
lokalnej tożsamości. W twór-
czości autora są liczne wysta-
wy, które prezentował w kraju 
i za granicą. Serdecznie dzię-
kuję  za owocną współpracę  
Panu Adamowi  i członkom 
Krakowskiego Klubu Fotogra-
ficznego.
Polecam i zapraszam, Wiesła-
wa Jarguz - starszy kustosz.

Czas zatrzymany
„Czas zatrzymany” - wystawa starych fotogra-
fii z terenów obecnej Nowej Huty i okolic pre-
zentowana jest od 12.05.2022 r. w Spichlerzu 
Książki w Brzeźnicy.

   Dostrzegła ten dzień Pani 
Anna Kowalczyk z ZSP w 
Brzeźnicy i wraz z grupą 
Smerfów odwiedzili w ponie-
działek  9 maja 2022 r. Spi-
chlerz Książki w Brzeźnicy.  
Niespodzianka była bardzo 
miła. Śliczne laurki od dzieci 
zdobią teraz bibliotekę. Świę-
towanie połączono z prezen-
tacją księgozbioru Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Brzeź-
nicy oraz aktualnych wystaw. 
Bibliotekarze serdecznie dzię-
kują Pani Annie Kowalczyk i 

dzieciom. 

Życzenia od Smerfów
W kalendarzu są różne święta i dni szczegól-
ne. Jednym z nich jest dzień Bibliotekarza i 
Bibliotek obchodzony 8 maja. 
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Rajd Szlakiem Papieskim 
„Nie lękajcie się”
Końcem maja odbył się kolejny Rajd Szlakiem 
Papieskim „Nie lękajcie się” na Draboż. Do 
kaplicy Miłosierdzia Bożego przybyły dzieci, 
młodzież i dorośli idący z Marcyporęby i z 
Paszkówki reprezentujący szkoły w Tłuczani, 
Marcyporębie i Paszkówce oraz scholę para-
fialną Perełki Maryi z Paszkówki. 

   Po krótkim modlitewnym 
przywitaniu śpiewem, uczest-
nicy rajdu udali się na odpo-
czynek na polanę za kaplicą, 
gdzie został dla nich przygoto-
wany posiłek – pyszna pizza, 
ciasta, napoje, kawa i herbata. 
   Kolejnym punktem programu 
rajdu były zabawy oraz kon-
kurs wiedzy o Janie Pawle II. 
Cztery drużyny rozwiązywały 
test, który okazał się wcale nie 
łatwy, ale drużyny świetnie so-
bie poradziły. Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna szkoły w Mar-
cyporębie. 

   Na zakończenie przed kaplicą 
ksiądz proboszcz Marek Holota 
poprowadził nabożeństwo ma-
jowe, a organizatorzy rozdali 
pamiątkowe dyplomy dla grup 
uczestniczących w rajdzie oraz 
dla najmłodszego i najstarszego 
uczestnika.
   Zarząd PUKS POBIEDR 
serdecznie dziękuje za pomoc 
w organizacji rajdu Wójtowi 
Gminy Brzeźnica Bogusławowi 
Antosowi , Starostwu Powia-
towemu w Wadowicach, Stacji 
Smaków z Brzeźnicy oraz ro-
dzicom związanym z klubem. 

   Od roku 2008 bierze udział w 
projektach finansowanych przez 
Unię Europejską. Dzięki temu 
placówka może pochwalić się 
dobrym wyposażeniem, a także 
wymianami uczniów i nauczy-
cieli z krajami partnerskimi. 

Dotychczas szkoła współpraco-
wała ze Szwecją, Anglią, Walią, 
Słowacją, Czechami, Hiszpanią, 
Turcją, Grecją, Francją, Niemca-
mi, Portugalią oraz Serbią. 
   W aktualnie realizowanym 
projekcie Erasmus+ Complexus 

Niezwykli goście

Szkoła Podstawowa w Paszkówce jest znana z 
tego, iż co jakiś czas odwiedzają ją uczniowie i 
nauczyciele z krajów europejskich. 
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nauczyciele z Paszkówki współ-
pracują ze szkołami z Hiszpa-
nii, Włoch oraz Serbii. 10 maja 
2022 roku w szkole odbyła się 
wielka uroczystość powita-
nia nauczycieli z w/w państw 
partnerskich. Radość była tym 
wielka, iż z powodu pandemii 
wizyty wymiany uczniowskiej 
i nauczycielskiej zostały zawie-
szone. Udało się zorganizować 
ostatnią wizytę z nauczycielami, 
natomiast uczniowie współpra-
cowali wirtualnie. Podczas tego 
spotkanie goście zostali powi-
tani tradycyjnie chlebem i solą. 
Następnie odbyły się występy  
uczniów klas młodszych, którzy 
zatańczyli krakowiaka, nato-
miast starsi zatańczyli Poloneza. 
W kolejnych dniach do czwart-

ku 12.05   uczniowie w sposób 
wirtualny wykonywali zadania 
wraz ze swoimi rówieśnikami: 
przedstawili swoje wersje Legen-
dy o smoku wawelskim, uczest-
niczyli w konkursie Eurowizji , 
zaprezentowali  tańce narodowe, 
brali udział w warsztatach ku-
linarnych.   Uczniowie z Polski 
mieli okazję porozmawiać z na-
uczycielami goszczącymi szko-
łę, byli bardzo podekscytowani 
wizytą. Wszyscy się cieszyli z 
niecodziennych zajęć, a także 
brzmieniem języka hiszpańskie-
go, włoskiego oraz serbskiego na 
korytarzach szkolnych. 
Koordynator szkolnego projektu
Nauczyciel języka angielskiego 
Marta Wolińska

Gmina Brzeźnica otrzymała wsparcie finanso-
we w ramach przedsięwzięcia Ministra Edu-
kacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
   Przyznane przez Ministra środ-
ki finansowe przeznaczone są 
na dofinansowanie wycieczek 
organizowanych przez szkoły. 
Wycieczki szkolne mają pomóc 
w poznawaniu naszego dziedzic-
twa narodowego, kulturowego 
oraz naukowego przez dotarcie 
do ciekawych miejsc, postaci, za-
bytków. 
Nasza Gmina otrzymała dofinan-
sowanie w  wysokości 79  276,00 
zł z przeznaczeniem na realizację 
dwunastu wycieczek dla uczniów 
naszych szkół.

 Wsparciem w ramach programu 
zostały objęte szkoły:
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w  Brzeźnicy- Szkoła  Podstawo-
wa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy
Klasy I-III - wycieczka jedno-
dniowa do niżej wymienionych 
punktów edukacyjnych :
- Kopalnia soli w Wieliczce
- Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka
Klasy I-III - wycieczka jedno-
dniowa do niżej wymienionych 
punktów edukacyjnych :

Poznaj Polskę!

- Kopalnia soli w Wieliczce
- Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łączanach- Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka w  Łą-
czanach
Klasy IV-VIII -wycieczka trzy-
dniowa do niżej wymienionych 
punktów edukacyjnych :
- Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy
- Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie
- Gniezno- Katedra pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny 
i  
św. Wojciecha
- Poznań – historyczny zespół 
miasta
- Bazylika Archikatedralna św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Po-
znaniu
- Rezerwat archeologiczny Bisku-
pin
3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Tłuczani- Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Tłu-
czani
Klasy IV-VIII -wycieczka jedno-
dniowa do niżej wymienionych 
punktów edukacyjnych :
- Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie
- Ogród Doświadczeń im. Stani-
sława Lema w Krakowie
Klasy I-III -wycieczka jedno-
dniowa do niżej wymienionych 
punktów edukacyjnych :
- Kopalnia soli - Bochnia
- Tyniec – zespół opactwa Bene-
dyktynów
  4.  Szkoła  Podstawowa im. św. 
Jana Pawła II w Marcyporębie
Klasy IV-VIII - wycieczka dwu-
dniowa do Wrocławia do niżej 
wymienionych punktów eduka-
cyjnych :
- Hala Stulecia
- Wrocław – zespół historyczne-
go centrum
- Hydropolis - Interaktywne Mu-
zeum Wody
- Muzeum Uniwersytetu Wro-
cławskiego
- Muzeum Narodowe we Wro-
cławiu, Panorama Racławicka
Klasy IV-VIII - wycieczka jedno-
dniowa do niżej wymienionych 

punktów edukacyjnych :
- Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu
- Stary Sącz – zespół staromiejski 
wraz z klasztorem sióstr Klarysek
Klasy I-III - wycieczka jedno-
dniowa do Krakowa do niżej 
wymienionych punktów eduka-
cyjnych :
- Ogród Doświadczeń im. Stani-
sława Lema w Krakowie
- Zamek Królewski na Wawelu. 
Państwowe Zbiory Sztuki.
 5. Szkoła Podstawowa im. Anto-
niego Kucharczyka w Paszkówce
Klasy IV-VIII - wycieczka jed-
nodniowa do Krakowa do niżej 
wymienionych punktów eduka-
cyjnych :
- Zamek Królewski na Wawelu. 
Państwowe Zbiory Sztuki.
- Kraków– historyczny zespół 
miasta
Klasy I-III - wycieczka jedno-
dniowa do niżej wymienionych 
punktów edukacyjnych :
- Kopalnia soli w Wieliczce
- Tyniec – zespół opactwa Bene-
dyktynów.
6. Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Sosnowicach
Klasy IV-VIII - wycieczka trzy-
dniowa do Warszawy do niżej 
wymienionych punktów eduka-
cyjnych :
- Biblioteka Uniwersytecka
- Autentyczny fragment muru 
Getta Warszawskiego
- Zespół zabytkowych cmentarzy 
wyznaniowych na Powązkach,
- Historyczny zespół miasta 
z Traktem Królewskim i Wilano-
wem
- Muzeum Plakatu w Wilanowie, 
Muzeum Narodowe w  Warsza-
wie
- Ogród Botaniczny Uniwersyte-
tu Warszawskiego
- Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego w Warszawie
- Centrum Nauki Kopernik
- Muzeum Powstania Warszaw-
skiego
Klasy I-III - wycieczka jedno-
dniowa do niżej wymienionych 
punktów edukacyjnych :
- Bochnia - Kopalnia soli
- Sanktuarium w Łagiewnikach
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   W kategorii klas I-III komi-
sja konkursowa w składzie: Jo-
anna Trafas, Emilia Bernacka-
-Głowala i Elżbieta Mostowik 
dostrzegła walory wokalne 
naszych wokalistek. Na zator-
skiej scenie II miejsce zajęła 

Antonina Barzycka w utworze 
„Piosenka na zły czas” oraz III 
miejsce zajęła Martyna Na-
wieśniak w utworze „Anioły”. 
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Reprezentantki naszej gminy i uczestniczki 
zajęć wokalnych prowadzonych przez Cecylię 
Biel w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźni-
cy zajęły zaszczytne miejsca w XVI Festiwalu 
Piosenki MUZA, który odbył się 4 czerwca 
2022 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w 
Zatorze.

Nasi na Muzie

   O godzinie 15.00 Dyrektor 
Szkoły Beata Chmielowska 
wraz z przewodniczącym 
Rady Rodziców Pawłem Wa-
dowskim oficjalnie otworzyli 
spotkanie wyrażając nadzieję, 

że po przerwie spowodowanej 
pandemią znów będzie moż-
liwy powrót do imprez inte-
grujących całą społeczność 
Łączan, a także życzyli wszyst-
kim udanej zabawy i pełnego 
korzystania z atrakcji. Piknik 
uświetniło przybycie wójta 
Gminy Brzeźnica Bogusława 
Antosa, na którego ręce zło-
żono podziękowania za wspie-

ranie placówki oraz pomoc 
w przedsięwzięciach na rzecz 
działań mających na celu po-
lepszenie warunków do nauki 
dzieci i młodzieży. 
   Po części oficjalnej na sce-

nie pojawili się najmłodsi 
artyści. Przedszkolaki zapre-
zentowały wybraną piosenkę 
i taniec. Później swój występ 
miały dzieci z klas I-III, które 
pokazały swoje umiejętności 
muzyczno-taneczne, po czym 
scena należała do ósmokla-
sistów. Najstarsi uczniowie 
przygotowali na tę okolicz-
ność skecz w humorystycz-

ny sposób podsumowujący 
naukę zdalną. Oprócz nich 
zgromadzeni mogli podzi-
wiać pokaz baniek mydlanych 
w wykonaniu Anny z Ukra-
iny, występ Orkiestry Dętej 
„TON” z Łączan oraz pokaz 
przygotowany przez Ochotni-
czą Straż Pożarną mający na 
celu przedstawienie potencjal-
nych zagrożeń w domu i na 
ulicy. Wsparcia medialnego 
udzieliło nam Centrum Pro-
mocji i Kultury w Brzeźnicy.
   Ponadto dzieci mogły sko-
rzystać z darmowych dmu-

chańców, a także z malowa-
nia twarzy, zabaw bańkami 
mydlanymi oraz możliwości 
zaplecenia warkoczyków. Na 
wszystkich czekał słodki po-
częstunek oraz kącik gastro-
nomiczny. 
Wydarzeniu towarzyszyła 
przyjazna atmosfera, a piękna 
pogoda umożliwiła pełne ko-
rzystanie z dostępnych atrak-
cji. Organizatorzy wyrazili 
nadzieję, że uda się spotkać 
w takim lub szerszym gronie 
również za rok.

Piknik w Łączanach
W niedzielne popołudnie 5 czerwca przy Szkole Podstawowej w Łączanach odbył się piknik 
rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców. 



14 taka malownicza gmina nr 4/2021

Kultura

   Realizatorem zadania jest 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzeźnicy w ra-
mach którego prowadzony jest 
Klub z Siedzibą w Izbie Re-
gionalnej Doliny Karpia przy 
ulicy Wiślanej 22 w Brzeźnicy. 
Program obejmuje spotkania 
w klubie 3 razy w tygodniu w 
wymiarze 20 godzin. W cza-
sie spotkań animatorzy orga-
nizują czas pobytu poprzez 
warsztaty kulinarne, plastycz-
ne, artystyczne, muzyczne, itp. 
Dzięki programowi ,,senior+’’ 
15 osób z naszej gminy w wie-
ku 60+ (nieaktywnych zawo-
dowo) poprawia swoją spraw-
ność ruchową i intelektualną 

poprzez różnorodne zajęcia 
utrzymując przy tym kontak-
ty społeczne, które są bardzo 
ważne nie tylko z socjolo-
gicznego punktu widzenia. 
Raz w miesiącu wraz z Do-
mem Seniora w  Marcyporę-
bie  uczestniczą w jednodnio-
wej wycieczce.   Uczestników 
Klubu Seniora można często 
spotkać podczas spacerów 
wzdłuż Wisły, gdzie w ramach 
zajęć ruchowych uprawia-
ją nordic walking. Ich działa-
nia można śledzić na portalu 
społecznościowym Facebook 
pod nazwą ,,Klub Seniora w 
Brzeźnicy’’, gdzie zamieszczają 
relację ze swoich spotkań. 

Klub Seniora
Od stycznia bieżącego roku, dzięki dofinanso-
waniu z programu wieloletniego ,,senior+’’ na 
lata 2021-2025 edycja 2022 Klub Seniora w 
Brzeźnicy kontynuuje swoje działanie. 

Gościem honorowym była 
poetka Maria Bednarz, miesz-
kająca w Sosnowicach na tere-
nie gminy Brzeźnica. Autorka 
czytała swoje wiersze z tomiku 
„Wiersze wybrane” - Maria 
Bednarz (Brzeźnica, Wado-
wice, 2021) oraz opowiada-
ła o dawnym życiu na wsi. 
W drugiej części spotkania 
Wiesława Jarguz przybliżyła 
uczniom wątki historyczne 
na podstawie książki pt. „II 
wojna światowa w gminie 
Brzeźnica i okolicy” (Brzeźni-
ca, Kraków, 2018). - Dziękuję 
nauczycielom Pani Elżbiecie 
Nastałek i Panu Mirosławowi 

Rajdzie, pod których opieką 
byli uczniowie. Poznawanie 
lokalnego dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego to 
istotny element kształtowania 
tożsamości młodych ludzi. 
Powtórzę, to co mówiono na 
spotkaniu: „można zmieniać 
miejsca zamieszkania, ale na-
sze korzenie zawsze będą tam, 
gdzie przebiegało dzieciń-
stwo”. Zapraszam na spotkania 
i warsztaty w ramach edukacji 
regionalnej. Tymczasem ży-
czę udanych wakacji - mówi 
Wiesława Jarguz ze Spichlerza 
Książki.
 

Poetycko i historycznie przebiegło spotkanie 
autorskie, w którym uczestniczyli uczniowie 
klas VIII ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Pawła II w Marcyporębie w dniu 14 czerwca 
2022 r. w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. 

Poetka Maria Bednarz 
i uczniowie
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   Dla dzieciaków w sali wido-
wiskowej CKiP w Brzeźnicy 
wystąpili aktorzy Teatru Duet 
z Krakowa. Opowiedzieli hi-
storię chłopca, który uratował 
księżniczkę budząc ją z głębo-
kiego snu. Aktorzy zaprosili 
młodych widzów na scenę, 
aby i oni mogli wziąć czynny 
udział w przedstawieniu, co 
bardzo spodobało się dzie-

ciom. Morał bajki to bardzo 
ważny przekaz: bohaterem 
może zostać każdy, kto bezin-
teresownie pomaga drugiemu. 
Roześmiane, dziecięce buzie 
były dowodem na to, że spek-
takl się spodobał. Dziękujemy 
rodzicom, dziadkom i opie-
kunom, że skorzystali z naszej 
propozycji i przyprowadzili 
swoje pociechy.

Na Dzień 
Dziecka
Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. 
Z tej okazji Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy zaprosiło najmłodszych na spektakl 
teatralny „O Rycerzu, co księżniczkę ratował”, 
który odbył się 29 maja 2022 r.

Tajemnica Jaka

   W swoim krótkim życiu, 
liczącym dziewiętnaście wio-
senek, zamknęłam oczy na 
pewne niewiadome i znaki 
zapytania w moim środowi-
sku. Mogłam zakwestionować 
istnienie pewnych grafitti czy 
innych form sztuki i dociekać 
ich początków czy autorów, 
jednakże zaakceptowałam je 
jako część krajobrazu, która 
naturalnie pojawiła się bez po-
mocy ze strony człowieka. W 
pewnym sensie jest to powód, 
dla którego moja ciekawość i 
chęć zadawania pytań nigdy 
nie zainteresowała się samolo-
tem, który, odkąd pamiętam, 
nie ruszał się z miejsca i dum-
nie stoi obok mojego domu. 
Stoi, istnieje i zaakceptowałam 
go jako część naszego natural-
nego środowiska. Dopiero po 
tylu latach, nagle otworzyłam 
szeroko oczy i zapytałam sie-
bie: ale dlaczego, tak właści-
wie, tu jesteś?. Wiedząc, że sa-
molot stoi od dłuższego czasu 
u nas, przy drodze, taktycznie 
postanowiłam zapytać się mo-
ich dziadków, czy może wie-
dzą, choć troszeczkę, na temat 
mojej zagadki. Mimo, że moja 
babcia sama nic na ten temat 

nie wiedziała, wybłagała swo-
jego męża o wypowiedzenie 
się na ten temat. Właśnie od 
niego dostałam kilka frag-
mentów układanki. Samolot 
został zakupiony przez za-
cnego Pana, który przy oka-
zji był właścicielem stawów 
oblewających nasz samolot ze 
wszystkich stron. Maszyna zo-
stała specjalnie przywieziona 
na lawecie prosto z Radomia 
i podobno miała zostać za-
mieniona na restaurację. Ze 
względu na brak stołów i ru-
chu wokół samolotu zgaduję, 
że pomysł się nie udał, jednak-
że zamiast tego było to bardzo 
popularne miejsce na robienie 
zdjęć ślubnych przez młode 
pary. W ostatniej fazie swoich 
mało owocnych poszukiwań 
wskoczyłam do internetu, 
modląc się o więcej poszlak. 
Ze względu na to, że na boku 
samolotu lśni napis „Jak-40”, 
było to hasło, które postano-
wiłam wpisać i modliłam się 
o jakieś wyniki. Ku mojemu 
zdziwieniu nasz Jak-40 oka-
zał się staruszkiem (produ-
kowali je w latach 1968-1981 
w ZSRR, podczas głębokiego 
komunizmu w naszym kraju). 

Człowiek, który mieszka w małym miasteczku, 
na wsi, w pewnym momencie zdaje sobie spra-
wę, że bywał już wszędzie i wie wszystko na 
temat wszystkiego, czego nie wie, ignoruje.

Samoloty zazwyczaj były pa-
sażerskie, niektóre z nich były 
wyjątkowo luksusowe i prze-
woziły prezydentów, premie-
rów oraz marszałków Sejmu i 
Senatu. Większość samolotów, 
które zostały na terenie Pol-
ski (w sumie w naszym kraju 
było ich 19), teraz stoi na swo-
jej emeryturze przy muzeach 
czy akademiach wojskowych, 
więc wielkim zdziwieniem dla 
mnie jest fakt, że jeden z nich 
służy jako dach dla owiec w 
lecie. Ale dlaczego tak się to 
skończyło? Dlaczego przez 

tyle lat przechodziłam obok 
tego samolotu, nie wiedząc o 
jego znaczeniu czy historii i 
ile jeszcze takich pomników 
historycznych mijam na co 
dzień? Dlaczego nikt nic nie 
wie i nie zadaje pytań? Żad-
nych tabliczek, żadnych in-
formacji, żadnej wiedzy na 
tak ciekawy temat. Wokół nas 
ciekawe wątki i pomniki giną 
podczas wtapiania się w tło 
codziennego życia i zakrywają 
się przed wzrokiem ciekaw-
skich osób.
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   Dyrektor CKiP w Brzeźni-
cy Kazimierz Mostowik wrę-
czył seniorom pamiątkowy 
dyplom i nagrodę za zajęcie 
I miejsca w XIX Przeglądzie 
Ozdób Wielkanocnych za 
wspólnie wykonany wianek 

wielkanocny. Przy herbacie, 
kawie i ciasteczkach dopina-
no szczegóły związane z wy-
jazdem do Ogrodów w Go-
czałkowicach 19 maja oraz 
planowano kolejne wspólne 
wyjazdy.

11 maja 2022 r. członkowie Klubu Seniora 
działającego przy Centrum Kultury i Promo-
cji w Brzeźnicy ponownie spotkali się w Izbie 
Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy.

Majowe spotkanie

„Czary ze złota” to tytuł ostatniego w tym 
roku szkolnym Muzycznego Spotkania z Fil-
harmonią Krakowską, które odbyło się 16 
maja 2022 r. w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

   Uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brzeźnicy 
mieli okazję poznać aerofony, 
czyli grupę instrumentów mu-
zycznych, w których źródłem 
dźwięku jest drgający słup po-
wietrza, zamknięty w przestrze-
ni rezonansowej, pobudzony do 
wibracji za pomocą zadęcia. Wy-
sokość dźwięku zmieniana jest 
poprzez zamykanie lub otwiera-
nie otworów bocznych, zmianę 
długości piszczałki suwakiem 
lub wentylami oraz zmianę ci-
śnienia powietrza (tzw. przedę-
cia). Z tej grupy instrumentów 
dętych blaszanych dzieci pozna-
ły trąbkę i waltornię, a z dętych 
miechowych – akordeon. Pierw-
szym prezentowanym utworem 
był Hejnał mariacki zagrany 
na trąbce. Melodia ta grana jest 
przez trębacza (strażaka) o każ-
dej pełnej godzinie z północnej 
wieży kościoła pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w 
Krakowie. Hejnał rozbrzmiewa 
czterokrotnie na cztery strony 
świata. Nasi widzowie wysłucha-
li również utworu skompono-
wanego przez Wolfganga Ama-
deusza Mozarta, który zagrany 
został na waltorni. Na naszej sce-
nie zabrzmiał kolejny utwór mu-
zyczny, tym razem w wykonaniu 

waltorni i trąbki. Przyszedł czas 
na głębsze poznanie kolejnego 
instrumentu, czyli akordeonu 
guzikowego, posiadającego aż 
226 owych magicznych guzików 
po obu stronach instrumentu. 
Młodzi melomani poznali taj-
niki wydobycia dźwięku i spo-
soby gry na tym szczególnym 
instrumencie. W jego wykona-
niu wysłuchali dwóch utworów: 
pierwszy skomponowany przez 
prof. dr. hab. Wiesława Ciencia-
łę profesora sztuk muzycznych i 
absolwenta Akademii Muzycz-
nej im. K. Szymanowskiego w 
Katowicach, drugi o tytule „Flik 
Flack” Alberta Vossena wybitne-
go niemieckiego muzyka i akor-
deonisty. Na zakończenie majo-
wego spotkania zaprezentowali 
się wszyscy wykonawcy w nie-
codziennym trio: akordeon, wal-
tornia i trąbka w szancie „Weller-
man” – najbardziej znanej pieśni 
wielorybniczej, która powstała w 
Nowej Zelandii ok. 1860 r.
   W majowym Muzycznym 
Spotkaniu z Filharmonią Kra-
kowską wystąpili: prelegentka 
– Paulina Szurgacz, trąbka - Ma-
rek Drescher, waltornia – Ma-
rek Gumela, akordeon - Kacper 
Tracz. Do zobaczenia w nowym 
roku szkolnym!!!

Czary ze złota

   Piękna, słoneczna, majowa 
pogoda, pozwoliła w pełni 
wykorzystać walory ogrodo-
wej przestrzeni. Nowe Ogrody 

zostały zaaranżowane na po-
wierzchni ok. 4 hektarów. Bu-
dowę rozpoczęto w 2008 roku. 
Warto zaznaczyć, że historia 

W ogrodach Kapias
Miłośnicy przyrody w czwartek 19 maja 
2022 r. uczestniczyli w wycieczce do Ogrodów 
KAPIAS w Goczałkowicach, zorganizowanej 
przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźni-
cy i Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze.
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   Przed projekcją filmu i po 
jej zakończeniu miała miejsce 
dyskusja o filmie prowadzona 
przez Grzegorza Kempinsky’ego 
- polskiego reżysera filmowe-
go, teatralnego i telewizyjnego, 
scenarzystę i tłumacza, autora 
scenariuszy filmowych, m.in.: 
„Rób swoje, ryzyko jest twoje”, 
„Czego boją się faceci, czyli seks 
w mniejszym mieście”, „Zostać 
Miss” oraz Bogdana Wasztyla 
- reportera, publicystę, niezależ-

nego producenta filmów doku-
mentalnych, producenta filmów, 
m.in.: „Pilecki”, Ucieczka z Au-
schwitz”.
   Nasi kinomani obejrzeli ame-
rykańsko-grecki film fabularny z 
1964 r. w reżyserii Michaela Ka-
koyannisa ze wspaniałą rolą An-
thony’ego Quinna, wcielającego 
się w postać Alexisa Zorby. Była 
to opowieść o pasji życia, któ-
rą posiadał i w pełni realizował 
właśnie Alexis Zorba. Krzykliwy, 

Zorba w Galerii
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zapro-
siło do wspólnego oglądania filmu „Grek Zorba”, 
który wyświetlony został 26 kwietnia 2022 r. w 
Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy.

   Tym razem obejrzeli wspól-
nie czechosłowacko-włoski 
komediodramat filmowy z 
1967 roku w reżyserii Milosa 
Formana. Przed projekcją fil-
mu i po jej zakończeniu mia-
ła miejsce dyskusja o filmie 
prowadzona przez Grzegorza 
Kempinsky’ego - polskiego re-
żysera filmowego, teatralnego 
i telewizyjnego, scenarzystę i 
tłumacza, autora scenariuszy 
filmowych, m.in.: „Rób swo-
je, ryzyko jest twoje”, „Czego 
boją się faceci, czyli seks w 
mniejszym mieście”, „Zostać 
Miss” oraz Bogdana Wasztyla 
- reportera, publicystę, nieza-
leżnego producenta filmów 
dokumentalnych, producen-
ta filmów, m.in.: „Pilecki”, 
Ucieczka z Auschwitz”.
   Jeden z najsłynniejszych fil-

mów czeskiej szkoły filmowej 
opowiadał o przygotowaniach 
do corocznego Balu Straża-
ka w jednej z podkarpackich 
wsi, podczas którego wybra-
na Królowa Piękności miała 
wręczyć specjalną nagrodę 
za długoletnią służbę byłemu 
przewodniczącemu komitetu 
strażackiego, 86 letniemu Alo-
izovi Vranie. Doszło jednak do 
wielu absurdalnych sytuacji, 
które na pierwszy rzut oka 
miały być zabawne, ale koniec 
końców takie jednak nie były. 
Film okazał się gorzką kome-
dią o ludzkich niedostatkach.
   Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za mile spędzony 
wieczór z naszą Filmoteką ar-
cydzieł i zapraszamy na kolej-
ne projekcje już po wakacjach 
- bliżej jesieni.

Pali się moja panno!
Miłośnicy sztuki filmowej spotkali się ponow-
nie 17 maja 2022 r. w Galerii Polsko Sło-
wackiej w Brzeźnicy na wieczorze filmowym 
zorganizowanym przez CKiP w Brzeźnicy.

ekscentryczny i cieszący się każ-
dą sekundą życia Grek pomaga 
zmienić życiowe nastawienie 
sztywnemu Anglikowi grec-
kiego pochodzenia o imieniu 
Basil, który przyjechał na Kretę, 
by zmienić coś w swoim do-
tychczasowym, nudnym życiu 
i uruchomić na nowo rodzinną 
kopalnię. Film ten otrzymał 4 
nominacje do Oskarów (naj-
lepszy film, najlepszy reżyser, 
najlepszy scenariusz - Michael 

Kakoyannis oraz najlepszy ak-
tor pierwszoplanowy - Anthony 
Quinn). W 1965 r. zdobył aż 3 
Oskary: dla najlepszej aktorki 
drugoplanowej (Lila Kedrova), 
dla najlepszej scenografii czar-
no-białego filmu (Vassilis Pho-
topoulos) oraz za najlepsze zdję-
cia (Walter Lassally).
   Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za mile spędzony wieczór 
filmowy z naszą Filmoteką arcy-
dzieł.

Ogrodów sięga 1979 roku, kie-
dy właściciel Bronisław Kapias 
postanowił podzielić się swoją 
pasją i zaczął sadzić rośliny 
na niedużym skrawku ziemi. 
Stare Ogrody niestety zostały 
zniszczone przez nawałnicę 
w 2019 roku i obecnie są nie-
dostępne dla zwiedzających. 
W Ogrodach do Zwiedzania 
znajdują się liczne ławeczki, 
altanki, zaciszne miejsca, za-
cienione kąciki na upalne dni. 
Można odpocząć w Ogrodzie 
wiejskim, Ogrodzie Zacho-
dzącego Słońca, Angielskim, 
Zimowym, Ogrodzie Jesień , 
Lato, Sensorycznym, Japoń-
skim czy Holenderskim. Na 
uwagę zasługuje Ogród w bar-
wach narodowych, który two-
rzą rośliny w biało- czerwonej 

kolorystyce. 
   Uczestnicy wycieczki zwie-
dzali ogrody indywidual-
nie, swoim tempem, mogąc 
odpocząć w międzyczasie, 
nacieszyć oko wspaniałymi 
roślinnymi okazami, posilić 
się oraz zanurzyć w kontem-
placji na łonie natury. Pobyt w 
Ogrodach Kapias naładował 
wszystkich pozytywną ener-
gią, bo jak wiadomo nie od 
dziś, przebywanie na łonie na-
tury to niezwykły, zdrowotny 
eliksir, z którego warto korzy-
stać.
   Zapraszamy do obejrzenia 
krótkiego filmiku ze spaceru 
po Ogrodach Goczałkowic-
kich: https://youtu.be/5c-
KY3j3WLpY
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Artystyczne wtorki
Artystyczne wtorki mają swoją stałą rubrykę w „TMG”. Zobaczcie, nad czym 
tym razem pracowali młodzi artyści z CKiP w Brzeźnicy. 

   Tuż przed Świętami Wielkanocnymi we 
wtorkowe popołudnie 12 kwietnia 2022 r. 
podczas artystycznego wtorku w CKiP w 
Brzeźnicy powstały pisanki.
   Uczestniczki artystycznych warsztatów 
ozdabiały styropianowe pisanki ceki-
nami. Powstały bardzo ciekawe wzory i 
każdy był inny. Dziewczynki wykazały się 
niezwykłą inwencją twórczą.

   Na zajęciach 26 kwietnia 2022 r. w 
pracowni plastycznej Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy portetowaliśmy 
wiosnę!
   Podczas kreatywnych zajęć, z połącze-
nia grafiki i wyklejanki powstały portrety 
PANI WIOSNY. W ruch poszły flamastry, 
pisaki, filc, nożyczki i klej.

   Takie cudne, wielobarwne podkładki 
z patyczków powstały na wtorkowych 
warsztatach artystycznych, które odbyły 
się 10 maja 2022 r. w Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy.
   Zostały one dodatkowo ozdobione geo-
metrycznymi wzorkami, a pomysłów jak 
je wykorzystać nie brakowało: pod kubek 
z herbatą, filiżankę z kawą ,wazon z kwia-

tami, prezent dla najbliższych... Brawa dla 
małych artystów.

   Podczas artystycznego wtorku 17 maja 
2022 r. w Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy słychać było stukanie i puka-
nie.
   Wszystko to miało miejsce podczas 
wyplatania serduszek w technice String 
Art. Na brzozowych plasterkach dzieciaki 
narysowały ołówkiem kształt serca, a na-
stępnie w bliskich odległościach wbijały 
gwoździki. Kolejnym etapem ich pracy 
było wyplatanie obrazka kolorową włócz-
ka lub muliną. Podczas zajęć było dużo 
radości, a praca z młotkiem chyba podo-
bała się najbardziej. 

Wtorkowe warsztaty artystyczne 24 maja 
2022 r. to kontynuacja i kosmetyka serdu-
szek wykonywanych techniką string art.
   Dziewczynki kończyły wyplatanie swo-
ich dzieł, które z pewnością powędrują do 
mam, tatusiów, babć lub przyjaciół i będą 
niesamowitym i unikatowym prezentem, 
bo wykonanym własnoręcznie.

   Artystyczny wtorek 31 maja 2022 r. w 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
przebiegał pod hasłem owocowy zawrót 
głowy.
   Podczas zajęć dzieciaki wykonały obra-
zy z harmonijkowymi owocami i jedno-
głośnie stwierdziły, że bardzo lubią jeść 
owoce. Niech te zdrowe nawyki żywie-
niowe zostaną z nimi jak najdłużej.

   Wakacyjne klimaty zapanowały już w 
pracowni plastycznej Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy podczas artystycz-
nego wtorku 7 czerwca 2022 r.
   Uczestniczki zajęć wykonały piękne, 
ręcznie zrobione i udekorowane według 
własnej twórczej inwencji notatniki na 
letnie zapiski, skarby i wspomnienia. 
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Wszystko to powstało przy użyciu no-
życzek, kleju, papieru, tektury, koronek, 
ozdobnych tapet, sznurka i szczypty po-
mysłowości.

   Zakończenie zajęć plastycznych prowa-
dzonych w Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy odbyło się 21 czerwca 2022 
r. przy Izbie Regionalnej Doliny Karpia w 
Brzeźnicy.
   Ostatni w tym roku szkolnym artystycz-
ny wtorek odbył się na łonie natury. Było 
ognisko, pojedynki na kije, wyplatanie 
wianków z polnych kwiatów. Było prze-
miło i cudnie. Zapraszamy serdecznie na 
kolejny cykl zajęć od października 2022 r. 
Zapisy rozpoczną się pod koniec wakacji.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zorganizowało Wy-
stawę Prac polsko-słowackich artystów, która prezentowana 
była w Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy od 27 paździer-
nika 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.
   Prezentowane prace powstały podczas 
Pleneru Artystycznego, który odbywał się w 
Domu Polsko-Słowackim w Marcyporębie 
od 23 do 27 sierpnia 2021 r.

   Wzięli w nim udział artyści z Brzeźnicy, 
Paszkówki, Ryczowa, Wadowic, Piekar Ślą-
skich oraz Słowacji. Plener miał na celu przy-
bliżyć mieszkańców obu partnerskich gmin 
do przyrody, historii i dziedzictwa kulturo-
wego naszego regionu. W ramach warszta-
tów plenerowych uczestnicy poprzez twór-
czość malarską i rękodzieło utrwalili piękne i 
unikatowe krajobrazy, przyrodę oraz zabytki 
architektury ziemi Brzeźnickiej.
    Po prezentacjiw  Brzeźnicy wystawa zmie-
niła miejsce i była prezentowana w Urzędzie 
Gminy w Divinie. Centrum Kultury i Pro-
mocji w Brzeźnicy zorganizowało wyjazd do 

Diviny 13 maja 2022 r., podczas którego mia-
ło miejsce uroczyste otwarcie poplenerowej 
wystawy prac polsko-słowackich artystów.
   Wystawa znalazła swoje miejsce w sali re-

prezentacyjnej Urzędu Gminy w Divinie. 
Podczas jej otwarcia obecni byli: Starosta 
Diviny Martin Fronc, Kierownik Biblioteki 
Erika Orešanovà oraz artyści - twórcy pre-
zentowanych prac, które powstały podczas 
Pleneru Artystycznego w Domu Polsko-Sło-
wackim w Marcyporębie. Po zakończeniu 
artystycznej części wyjazdu odbyła się wy-
cieczka na Górę Diel - szczyt w południo-
wej części Pogórza Orawskiego o wysokości 
1051 metrów. Widoki były niesamowite, 
pogoda dopisała, więc wyjazd zaliczamy do 
bardzo udanych.

Wystawa po plenerze

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa
Polsko-Słowacki folklor wspólnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym
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Wydarzenie

Polsko- Słowackie spotkanie 
z przyrodą i kulturą

   Wspólna realizacja i udział 
polskich i słowackich przed-
stawicieli różnych organizacji 
i instytucji podczas przebiegu 
działań objętych projektem 
dotyczy wspólnego uczestnic-
twa i organizacji zaplanowa-
nych wydarzeń.
   Jednym z zadań mikropro-
jektu były warsztaty artystycz-
ne w Brzeźnicy i Divinie. W 
ramach zadania zaplanowano 
6-dniowe warsztaty artystycz-
ne w Brzeźnicy i Divinie (po 3 
dni w każdej z Gmin). 
Pierwsza część Warsztatów 
Artystycznych w Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy odbyła się w dniach 6 do 
8 czerwca 2022 r. Słowackich 
gości przywitał Wójt Gmi-
ny Brzeźnica oraz Dyrektor 
CKiP w Brzeżnicy. Uczestnicy 
z Polski i Słowacji, pod okiem 
prowadzącej warsztaty pani 
Jadwigi Gołębiewskiej odbijali 
i wycinali przygotowane fol-
kowe wzory, które ostatecznie 
zostały namalowane na tkani-
nie. 
   Warsztaty rozpoczynały się 
w godzinach popołudnio-
wych, więc w wolnym czasie 
uczestnicy warsztatów mieli 
zapewnione ciekawe atrakcje 
związane z przyrodą i kul-
turą naszego regionu. Udali 
się na Ścieżkę Ornitologicz-
ną w Łączanach, odwiedzili 
Muzeum Domu Rodzinnego 
Jana Pawła II w Wadowicach 
oraz uczestniczyli w warszta-
tach historycznych w Rudnie, 
gdzie zwiedzili ruiny Zamku 

Tenczyn i Muzeum Agatów w 
Rudnie.
   Druga część warsztatów od-
była się w dniach od 14 do 16 
czerwca 2022 r. Tym razem 
uczestnicy wyjazdu pracowali 
twórczo w malowniczej Di-
vinie na Słowacji. Za pomo-

cą przygotowanych w Polsce 
szablonów artyści przenosili 
folkowe wzory na płótno. Po-
wstały piękne wielobarwne 
zdobienia, wymagające precy-
zji, skupienia i wielogodzinnej 
pracy. Nie zabrakło również 
czasu na przyjemności. Grupa 
chętnych wędrowców wybrała 
się na Javornik 737 m n.p.m. , 
będący częścią zielonego pa-
sma otaczającego Divinę. Było 
wspólne ognisko, miłe spotka-
nia przy dźwiękach akordeonu 
i śpiewach polskich i słowac-
kich piosenek biesiadnych. 
Odbyła się wycieczka do Bu-
datinskiego Zamku w Zilinie, 
gdzie można było podziwiać 

ciekawą wystawę druciarstwa 
pod nazwą „ (Nie) wiarygod-
na historia jednego rzemiosła”. 
Znalazła się chwila, by zwie-
dzić centrum Ziliny i uczest-
niczyć w rozpoczynających się 
Dniach Ziliny ze wspaniałym 
jarmarkiem rękodzieła arty-

stycznego. Udział w diviń-
skiej procesji Bożego Ciała był 
ostatnim punktem programu. 
Dwie uczestniczki warszta-
tów zaprezentowały Gminę 
Brzeźnica w polskich strojach 
ludowych: brzeźnickim i kra-
kowskim. Trzeba zaznaczyć, 
że gościnność słowacka nie 
zna granic. Ich otwartość i 
wszechobecna empatia dawa-
ły się odczuć na każdym kro-
ku. Ta trwająca już kilka lat 
współpraca może nosić miano 
przyjaźni polsko- słowackiej. 
Realizowanie z powodzeniem 
wspólnych projektów jest tego 
najlepszym przykładem i za-
powiedzią kolejnych wspól-

nych przedsięwzięć.
   Biesiada z polsko-słowacką 
przyrodą i kulturą w Brzeź-
nicy była kolejnym zadaniem 
mikroprojektu.
   Biesiada z Polsko-Słowacką 
Przyrodą i Kulturą, realizowa-
na w ramach projektu polsko- 

słowackiego przeszła do 
historii. Odbyła się 19 
czerwca 2022 roku w 
Amfiteatrze na Rynku w 
Brzeźnicy.
   Swoją obecnością za-
szczyciła nas delegacja 
z Diviny wraz z Panem 
Starostą Martinem 
Froncem. Był uroczysty 
obiad i spacer wzdłuż 
Kanału Łączańskiego. 
Po dotarciu na brzeźnic-
ki Rynek, rozpoczęło się 
wspólne biesiadowanie. 
Sprzyjająca, słonecz-
na pogoda sprawiła, że 

przybyli nie tylko mieszkańcy 
Brzeźnicy, ale też wielu oko-
licznych miejscowości.
   Imprezę rozpoczęły występy 
młodych muzyków, uczest-
ników zajęć muzycznych w 
CKiP, prowadzonych przez in-
struktor Beatę Jędrę. Wystąpi-
ły: Antonina Barzycka „Eldo-
rado” (gitara + wokal), Chiara 
Rostowska i Beata Jędra „Ale 
Jazz” (gitara + wokal), Iga 
Pająk „No sorry” (gitara + 
wokal), Lena Sadzikowska i 
Joanna Smajek „ Szary Świat” 
(gitara + wokal), Natasza Ko-
walska i Beata Jędra „Po raz 
pierwszy widzę blask” (gitara 
+ wokal), Wiktoria Kuchar-

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy podpisało umowę ze Stowarzysze-
niem Euroregion Beskidy na realizację mikroprojektu pod nazwą: „Polsko- Sło-
wackie spotkanie z przyrodą i kulturą”. Na projekt uzyskano dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A 
Polska - Słowacja 2014 – 2020, a jego realizacja rozpoczęła się w kwietniu.
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Polsko-Słowackie spotkanie z przyrodą i kulturą

czyk i Beata Jędra „Chłopiec z 
gitarą” (gitara + wokal), Niko-
la Ciernia „Cześć jak się ma-
sz”(gitara + wokal) Następnie 
zaprezentowali się uczestnicy 
grup baletowych, prowadzo-
nych przez Aleksandrę Paluch. 
Grupa baletowa z Brzeźnicy 
przedstawiła laleczki, które się 
budzą, gdy nie ma nikogo w 
domu do utworu pt„Gdy ni-
kogo nie ma w domu”. Grupa 
baletowa z Zelczyny zatańczy-
ła z parasolkami do utworu pt. 
”Taniec w deszczu”. Koncert 
muzyków z Diviny był ko-
lejnym punktem programu. 
Wykonali divińskie utwory lu-
dowe przy dźwiękach akorde-
onów i perkusji. Recital Emilii 
Horąży oraz Klary Zimy był 
niezwykle klimatyczny i w 
niepowtarzalnym stylu. Na-
stępnie w radosnym, lekkim 
nastroju przenieśliśmy się na 
chwilę do Andaluzji... Bar-
dzo ciekawie zaprezentowały 
się uczestniczki zajęć tańca 
flamenco w CKiP w Brzeźni-
cy prowadzonych przez in-
struktor Marzenę Lipińską. 
Zatańczyły flamenco - taniec, 
wyrażający emocje poprzez 
trzy najważniejsze elementy, 
do których zalicza się: muzykę 
(toque), śpiew (cante) i taniec 
(baile). „Małe Sevillanki” w 
składzie: Monika Śliwa, Alicja 
Ławczys, Milenka Ławczys i 
Emilka Lipińska zatańczyły 
Tangos „Jak woda” oraz frag-
ment Fandango. Natomiast 
Alicja Ławczys i Emilka Lipiń-
ska zaprezentowały Tangos z 
chustami „Kwiat jednej nocy”.
   Pokaz Zumby prowadzony 
przez ZETFIT Monika Giza 
był jak zawsze barwny i ener-
getyczny.
   Na koniec pierwszej części 
programu artystycznego wy-
stąpili uczestnicy zajęć wo-
kalnych w CKiP w Brzeźnicy, 
prowadzonych przez instruk-
tor Cecylię Biel: Grupa „Fan-
tazja”, Martyna Nawieśniak 
i Antonina Barzycka „Ostat-
ni dzwonek”, Kacper Ewiak 
„Dziś idę walczyć mamo”, An-

tonina Barzycka „Piosenka na 
zły czas”, Martyna Nawieśniak 
„Anioły”.
   W międzyczasie dzieciaki 
i dorośli mogli skorzystać z 
wielu atrakcji towarzyszących 
Biesiadzie. Były warsztaty ar-
tystyczne, na których można 
było ozdobić drewniany kwiat 
w technice decupage, plecak 
lniany kolorowymi motywa-
mi kwiatowymi oraz wykonać 
buttony- przypinki z własną 
grafiką. Nieodłączną atrakcją 
były dmuchańce, bungi oraz 
zabawy z chustą animacyj-
ną. Niezwykły, pełen emo-
cji pokaz baniek mydlanych, 
przedstawiła pochodząca z 
Ukrainy Anna Tkachova. Jak 
na biesiadę przystało nie za-
brakło smacznego jedzenia 
i picia. Była degustacja win z 
tłuczańskiej winnicy, diviń-
skich i brzeźnickich potraw, 
zarówno słodkich jak i wy-
trawnych. Ogromnym powo-
dzeniem cieszyła się Wioska 
Słowiańska, przygotowana 
przez grupę rekonstrukcyjną 
Jantar, popularyzująca spu-
ściznę kulturową naszych sło-
wiańskich i indoeuropejskich 
przodków. Grupę tworzą pa-
sjonaci czasów piastowskich, 
którzy wyłonili się na podsta-
wie zamiłowania do tego co 
na przestrzeni wieków stało 
się naszą wspólną własnością, 
określającą i wyróżniającą nas 
spośród innych równie warto-
ściowych kultur.
   Zwieńczeniem kilkugodzin-
nej imprezy były dwa koncer-
ty w folkowym i etnicznym 
klimacie. Jako pierwszy wy-
stąpił Skład Niearchaiczny . 
Zespół swoją grą przedziera 
się do sedna muzyki beskidz-
kiej i odnajduje drzemiące w 
niej możliwości i inspiracje. 
Muzyka, wykonywana nie-
gdyś przez dudziarza i skrzyp-
ka, dziś nazywanych „skła-
dem archaicznym”, została z 
czasem wyparta przez więk-
sze kapele smyczkowe. Skład 
Niearchaiczny to brakujący 
łącznik pomiędzy tymi dwo-

ma zjawiskami muzycznymi. 
To nie tylko instrumentarium 
rozbudowane o kontrabas i 
altówkę, ale też nowe aranża-
cje i harmonie, które nie tylko 
nie kłócą się z tradycyjnym, 
dawnym stylem „ogrywania” 
melodii przez dudziarza i 
skrzypka, ale wzbogacają go i 
dopełniają. To dowód na to, że 
muzyka Beskidu Żywieckiego 
to ciągle żywe zjawisko, które 
można wciąż na nowo od-
krywać i świadomie rozwijać. 
Natomiast wisienką na torcie 
był koncert Sokół Orchestry. 
To projekt będący odzwiercie-
dleniem fascynacji muzyką et-
niczną. Zwłaszcza tą wykony-
waną przez instrumenty dęte 
blaszane. Główny nacisk zo-
stał położony na unikalny styl 
grania na tych instrumentach, 
charakterystyczny dla Bałka-
nów. Obok potężnej dawki 
bałkańskiej energii są tu rów-
nież melodie z terenów Polski. 
Niektóre tak stare, że prawdo-

podobnie pamiętają jeszcze 
czasy przedchrześcijańskie. 
Jest to więc próba uchwycenia 
ogólnosłowiańskiego tempe-
ramentu i sposobu odczuwa-
nia muzyki. Powrót do tego, 
co pierwotne i nieokiełznane. 
Biesiada z Polsko Słowacką 
Przyroda i Kulturą była oka-
zją do integracji mieszkańców 
dwóch zaprzyjaźnionych ze 
sobą gmin Brzeźnicy i Diviny. 
Po pozytywnych echach , spły-
wających po imprezie , może-
my jednogłośnie stwierdzić, 
że impreza była bardzo udana, 
wszyscy świetnie się bawili i 
na pewno na długo zapamię-
tają wspólne biesiadowanie.
   Zwieńczeniem projektowych 
warsztatów była wystawa prac, 
które powstały w ich czasie. 30 
czerwca zaprosiliśmy wszyst-
kich na wernisaż do Galerii 
Polsko-Słowackiej w Brzeźni-
cy.
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Dla ósmoklasistów

   Zespół „Dzień Dobry” ist-
nieje od lutego 2004 roku. 
Sami muzycy piszą, że ich 
muzyka to POZYTYWNA 
AKUSTYCZNA FALA. Czer-
pią inspiracje z różnych kultur 
i stylów muzycznych bazując 
na akustycznym instrumen-
tarium. Tworzą autorskie 
kompozycje, ale również w 
repertuarze mają piosenki 
poetyckie i filmowe polskich 
i światowych przebojów w 
zaskakujących, akustycznych 
aranżacjach.
   Zespół wystąpił w składzie: 
Piotr Mirecki - śpiew, gitara, 

Krzysztof Maciejowski - śpiew, 
skrzypce, Jan Stachura - gitara, 
śpiew, Małgorzata Stachura - 
bas, śpiew, Stanisław Joneczko 
- akordeon, śpiew.
   Uczestnicy muzycznej uczty 
mogli wysłuchać znanych pie-
śni pasyjnych: „Gorzkie żale”, 
„Chrystus Pan karmi nas”, 
„Ogrodzie oliwny”, „Ludu, 
mój ludu”, „Mój Mistrzu”, „Z 
dawna Polski Tyś Królową”, 
„Wisi na krzyżu”, „Twoje świę-
te rany”, „Zwycięzca śmierci”, 
których muzyczne wykonanie 
było niesamowitym przeży-
ciem duchowym.

Dzień Dobry 
w Brzeźnicy
Parafia w Brzeźnicy oraz Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy zaprosili mieszkańców 
Gminy Brzeźnica w niedzielne popołudnie 10 
kwietnia 2022 r. na wyjątkowy koncert Pieśni 
Pasyjnych w wykonaniu zespołu DZIEŃ DO-
BRY z Bielska-Białej, który odbył się w Kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy.

Po marcowej premierze spek-
taklu tym razem w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy zebrali 
się uczniowie ósmych klas 
szkół podstawowych z Łą-

czan, Marcyporęby, Paszków-
ki i Sosnowic wraz ze swoimi 
opiekunami, aby obejrzeć 
przedstawienie teatralne wy-
reżyserowane przez panią Li-
dię Adamus.

W przedświątecznym tygodniu, w ponie-
działkowe przedpołudnie 11 kwietnia 2022 r. 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Brzeźnicy ponownie zaprezentowali spektakl 
„Dziady” część II.

Warto odwiedzić
strona CKiP w Brzeźnicy Kanał YT CKiP w Brzeźnicy

   Inauguracja spotkania miała 
miejsce w sali widowiskowej 
CKiP w Brzeźnicy, gdzie na-
stąpiło powitanie gości. Na-
stępnie zaprezentowana zosta-
ła część artystyczna i spektakl 
w wykonaniu uczniów po-
święcony patronowi szkoły, 

którym jest Jan Kochanowski. 
Tuż po przedstawieniu rozpo-
częła się gra terenowa. Na za-
kończenie wszyscy uczestnicy 
spotkali się w sali gimnastycz-
nej szkoły, gdzie czekał poczę-
stunek przygotowany przez 
Radę Rodziców.

Święto Szkoły
Uroczyste obchody Święta Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy odbyły 
się 29 maja 2022 r.
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   W turnieju wzięło udział 
sześć drużyn 8-osobowych 
reprezentujących szkoły z Łą-
czan, Paszkówki, Brzeźnicy, 
Tłuczań, Marcyporęby oraz 
Sosnowic. Zawody odbyły się 
pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Brzeźnica Bo-

gusława Antosa. Partnerem 
przedsięwzięcia był Dyrektor 
Centrum Kultury i  Promocji 
w  Brzeźnicy Kazimierz Mo-
stowik a  organizatorami byli: 
Dyrektor Beata Chmielowska, 
pan Paweł Wadowski oraz 
pani Barbara Prorok.
   Szkołę w Łączanach repre-
zentowały drużyny klasy II 
i III, które wykazały się świet-
ną sprawnością fizyczną. Po 

zaciętej rywalizacji, której 
towarzyszyły ogromne emo-
cje wyłoniły się następujące 
miejsca:
W kategorii klas II:
I miejsce – Szkoła z Paszkówki
II miejsce- Szkoła z Tłuczani
III miejsce – Szkoła z Łączan

W kategorii klas III :
I miejsce – Szkoła z Łączan
II miejsce- Szkoła z Tłuczani
III miejsce – Szkoła z  Sosno-
wic
   Po zakończeniu turnie-
ju najsprawniejsze drużyny 
odebrały z  rąk Wójta Gminy 
Brzeźnica pamiątkowe pu-
chary, medale oraz dyplomy. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
również nagrody ufundowane 

przez naszych sponsorów:
Pana Pawła Wadowskiego 
Radnego Gminy Brzeźnica
Pana Adama Kutermaka Rad-
nego Gminy Brzeźnica
Radę Rodziców ZSP Łączany
Pana Andrzeja Szymuli - Fir-

ma Budowlana
Panią Ewę Pawińską -   Firma 
Handlowa
Firmę FHU Kwiaciarnia „BAJ-
KA”w Brzeźnicy
ANDERSEN Poland Sp. z.o.o
Pływalnia „DELFIN” w  Wa-
dowicach
Park Wodny w Krakowie
Bank Spółdzielczy w Brzeźni-
cy
AQUA SOLUTION w Krako-
wie

   Z okazji jubileuszowego X 
Gminnego Turnieju Spraw-
nościowego dyrekcja Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolnego 
w  Łączanach zorganizowała 
dla wszystkich uczestników 
słodki poczęstunek w  postaci 

tortu. Po zakończeniu turnieju 
wszyscy uczestnicy obejrzeli 
przedstawienie zorganizowa-
ne przez Centrum Promocji 
i Kultury w Brzeźnicy.
    Składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim sponso-
rom oraz osobom zaangażo-
wanym w  organizację X-go 
Gminnego Turnieju Sprawno-
ściowego.

Jubileuszowy turniej
We Wtorek 26 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łączanach odbył się 
jubileuszowy X Gminny Turniej Sprawnościowy dla uczniów klas II i III szkół podstawowych 
z naszej gminy.
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   Jako pierwszy na odkrywczej 
drodze stanął Nikiszowiec- za-
bytkowe, robotnicze osiedle dla 
górników. Układ urbanistyczno-
-przestrzenny tego osiedla został 
wpisany do rejestru zabytków. 
Natomiast w 2011 roku Nikiszo-
wiec został uznany za pomnik 
historii.
Osiedle było samowystarczal-
ne dla siebie, posiadało własną 
infrastrukturę i budynki uży-
teczności publicznej. Zarówno 
na terenie Nikiszowca, jak i Gi-
szowca- bratniego osiedla robot-
niczego, znajdowały się sklepy, 
piekarnia, szkoła i gospoda. W 
Nikiszowcu umieszczono po-
nadto obiekty usługowe obsłu-
gujące mieszkańców obydwóch 
osiedli. Były to: kościół, apteka, 
posterunek policji z aresztem 
oraz barak zakaźny. Opiekę le-
karską zapewniał lekarz na te-
renie Giszowca. Spacerując po 
Nikiszowcu, można podziwiać 
układ urbanistyczny pełen wą-
skich uliczek, licznych zaułków, 
przejść w bramach wśród trzy-
kondygnacyjnej, ceglanej zabu-

dowy. Wnętrza dziewięciu niki-
szowskich kwartałów stanowią 
szerokie przestrzenie dla miesz-
kańców.
   Na drodze warsztatów znala-
zła się również Kopalnia „Wie-
czorek”, NOSPR-siedziba Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia, Spodek, by w 
końcu dotrzeć do celu wędrów-
ki- Muzeum Śląskiego. Muzeum 
Powstało w 1929 roku, w 2006 
wpisane zostało do Państwowe-
go Rejestru Muzeów a w 2015 
roku instytucja uzyskała swoją 
nową, docelową siedzibę w no-
woczesnym kompleksie gma-
chów w Katowicach. Do naj-
cenniejszych zbiorów Muzeum 
Śląskiego należą kolekcje: ma-
larstwa polskiego, w której znaj-
dują się prace m.in. Józefa Cheł-
mońskiego, Artura Grottgera, 
Tadeusza Makowskiego, Jacka 
Malczewskiego, Jana Matejki, 
Józefa Mehoffera i Stanisława 
Wyspiańskiego, sztuki nieprofe-
sjonalnej, fotografii artystycznej 
i dokumentalnej, plakatu pol-
skiego oraz bogate zbiory et-

nograficzne i z zakresu polskiej 
plastyki scenicznej.
  W 2012 roku Muzeum Śląskie 
udostępniło pierwszą stałą trasę 
zwiedzania dla osób niewido-
mych i niedowidzących. Realizu-
je również projekty edukacyjne i 
artystyczne. Instytucja aktywnie 
uczestniczy w takich projektach, 
jak Noc Muzeów oraz Metropo-
litalna Noc Teatrów. Prowadzi 
badania archeologiczne, histo-
ryczne, etnograficzne, z plastyki 
nieprofesjonalnej oraz doku-
mentacji regionu.
  Współpracuje z Muzeum Zie-

mi Górnośląskiej w Ratingen, 
Muzeum Ziemi Śląskiej w Opa-
wie, Muzeum Śląskim w Görlitz, 
Słowacką Galerią Narodową 
oraz instytucjami muzealnymi 
w Finlandii i Włoszech. To fan-
tastyczne miejsce na śląskiej 
mapie kulturalnej, warte odwie-
dzenia. Oczywiście obowiązko-
wym punktem programu była 
przerwa obiadowo- kawowa, w 
czasie której uczestnicy warsz-
tatów mieli chwilę na wymianę 
wrażeń, których nie brakowało, 
odpoczynek oraz planowanie 
kolejnych wyjazdów.

Wyjazdowe warsztaty
Wiosenny dzień 21 kwietnia 2022 roku upłynął pod znakiem warsztatów wyjazdowych w 
Katowicach. Po prawie dwuletnim okresie wycieczkowego przestoju, członkowie Klubu Seniora 
przy CKiP w Brzeźnicy i Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ROK Zator wybrali się na eksplo-
rację Górnego Śląska.

   Celem przeglądu było pod-
trzymywanie polskiej tradycji 
Świąt Wielkanocnych oraz za-
prezentowanie regionalnych 
ozdób wielkanocnych. Do te-
gorocznej edycji konkursu na-
płynęło 91 prac, które aktualnie 
prezentowane są na wystawie 
trwającej od 6 do 30 kwietnia 
2022 r. i  przecudnie prezentu-
ją się w  holu naszego centrum 

kultury. Przegląd podzielony był 
na siedem kategorii wiekowych: 
przedszkole + „0”, kl. I-III, kl. IV-
-VI, kl. VII-VIII, prace rodzinne, 
prace grupowe i prace osób do-
rosłych. Złożone do przeglądu 
wianki wykonane były w  więk-
szości z naturalnych materiałów, 
przy wykorzystaniu różnych, 
ciekawych technik plastycznych, 
co mile nas zaskoczyło. Komisja 

konkursowa w  składzie: Anna 
Brańka, Gabriela Suter i  Kazi-
mierz Mostowik przy ocenie 
kierowała się przede wszystkim: 
doborem materiałów, inwencją 
twórczą oraz estetyką wyko-
nania. Poniżej przedstawiamy 
końcowe wyniki świątecznego 
przeglądu, który oceniony został 
22 kwietnia 2022 r.:
Kategoria I  - PRZEDSZKOLE 

i kl. „0”
I miejsce - Jan Lesiak SP Sosno-
wice
I miejsce - Alicja Leśniak ZSP PS 
Tłuczań
I miejsce - Iga Smajek SP Pasz-
kówka
II miejsce - Rozalia Kasperek SP 
Sosnowice
II miejsce - Nadia Kowalska SP 
Paszkówka

Wianek Wielkanocny - wyniki konkursu!
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy było organizatorem XIX Przeglądu Ozdób Wielkanocnych 
Wokół Tradycji Wielkanocnej, którego tematem przewodnim był WIANEK WIELKANOCNY.
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Kultura
II miejsce - Jagoda Kraczka ZSP 
PS Brzeźnica
II miejsce - Tymoteusz Kozioł 
ZSP Łączany
III miejsce - Tobiasz Wierdonek 
SP Spytkowice
III miejsce - Berenika Bartnicka 
SP Marcyporęba
III miejsce - Paulina Sowińska 
SP Sosnowice
III miejsce - Wojciech Sekuła SP 
Sosnowice
Wyróżnienie - Maria Kozieł 
Grupa Pszczółki ZSP PS Tłuczań

Wyróżnienie - Milena Kozioł 
ZSP PS Łączany
Wyróżnienie - Liliana Wątor 
Grupa Biedronki ZSP PS Brzeź-
nica
Wyróżnienie - Leon Stybak Gru-
pa Starszaki ZSP PS Łączany
Wyróżnienie - Zuzanna Littner 
ZSP PS Brzeźnica
Wyróżnienie - Aniela Pyjos 
Grupa Biedroneczki ZSP PS 
Brzeźnica
Wyróżnienie - Jakub Medoń 
Oddział Przedszkolny SP Mar-
cyporęba
 
Kategoria II - KLASA I-III
I miejsce - Karolina Tkaczyk 
ZSP Łączany
I miejsce - Maciej Lesiak SP So-
snowice
I miejsce - Nadia Frydrych SP 
Sosnowice
II miejsce - Zuzanna Miśkiewicz 
ZSP Łączany
II miejsce - Franciszek Kozieł 

ZSP Tłuczań
II miejsce - Borys Kowalski SP 
Paszkówka
II miejsce - Igor Kowalski SP 
Paszkówka
III miejsce - Milena Wawro ZSP 
Łączany
III miejsce - Milena i  Szymon 
Dyduch SP Sosnowice
III miejsce - Anna Kutermak 
ZSP Łączany
III miejsce - Julia Chytrzyńska 
SP Sosnowice
III miejsce - Kamila Wadowska 

ZSP Łączany
III miejsce - Mikołaj Damasie-
wicz SP Marcyporęba
III miejsce - Julia Sędor ZSP Łą-
czany
Wyróżnienie - Kacper Tyrybon 
ZSP Łączany
Wyróżnienie - Julia Kowalska 
ZSP Łączany
Wyróżnienie - Franciszek Tom-
ski ZSP Brzeźnica
Wyróżnienie - Dominika Baran 
SP Marcyporęba
Wyróżnienie - Zuzanna Góra SP 
Marcyporęba
Wyróżnienie - Amelia Knapik 
ZSP Brzeźnica
Wyróżnienie - Kacper Kowal-
czyk SP Paszkówka
Wyróżnienie - Nikola Paździur-
kiewicz ZSP Brzeźnica
Wyróżnienie - Tomasz Pilch SP 
Marcyporęba
Wyróżnienie - Nadia Jędrocha 
ZSP Łączany
 

Kategoria III - KLASA IV-VI
I miejsce - Jan Knapik ZSP Tłu-
czań
I miejsce - Sandra Olszyńska 
ZSP Tłuczań
II miejsce - Martyna Błachut 
ZSP Łączany
II miejsce - Wiktoria Wróbel SP 
Sosnowice
II miejsce - Milena Malec SP 
Paszkówka
II miejsce - Amelia Berniak SP 
Spytkowice
III miejsce - Marysia Łuczkie-

wicz SP Paszkówka
Wyróżnienie - Klau-
dia Baran SP Marcy-
poręba
Wyróżnienie - Filip 
Żywczak SP Marcy-
poręba
 
Kategoria IV - KLA-
SA VII-VIII
I miejsce - Gabriela 
Bugiel ZSP Brzeźnica
II miejsce - Wiktor 
Słowik SP Paszkówka
II miejsce - Jakub Ju-
cha SP Paszkówka
II miejsce - Kornelia 
Przewoźniak ZSP Łą-
czany

II miejsce - Aleksandra Kuter-
mak ZSP Łączany
III miejsce - Patryk Chytrzyński 
SP Sosnowice
III miejsce - Dawid Sowiński SP 
Sosnowice
Wyróżnienie - Milena Jucha SP 
Paszkówka
Wyróżnienie - Wiktoria Kowal-
czyk SP Paszkówka
Wyróżnienie - Olga Probola ZSP 
Brzeźnica
Wyróżnienie - Maja Morawska 
ZSP Brzeźnica
 
Kategoria V - PRACE GRUPO-
WE
I miejsce - Klasa II a ZSP Brzeź-
nica
I miejsce - Grupa Średniaki ZSP 
Łączany
I miejsce - Grupa Starszaki ZSP 
Łączany
I miejsce - Klub Seniora „Młodzi 
duchem” w Brzeźnicy
I miejsce - Dom Seniora w Łą-

czanach
II miejsce - Klasa I ZSP Łączany
II miejsce - Grupa Biedroneczki 
Brzeźnica
II miejsce - Dom Seniora w Mar-
cyporębie
III miejsce - Grupa Maluchy 
ZSP Łączany
 
Kategoria VI - PRACE RO-
DZINNE
I miejsce - Szymon Piętoń ZSP 
Brzeźnica
I miejsce - Olaf Kolasa ZSP Tłu-
czań
I miejsce - Nadia, Borys, Igor, 
Anna Kowalscy SP Paszkówka
II miejsce - Kacper Dzidek ZSP 
Łączany
II miejsce - Wiktoria Żywczak 
SP Marcyporęba
II miejsce -Martyna Milowska 
ZSP Brzeźnica
III miejsce - Aleksandra Meres 
ZSP Brzeźnica
III miejsce - Antoni Leśniak SP 
Marcyporęba
III miejsce - Aniela Pyjos ZSP 
Brzeźnica
III miejsce - Liliana, Kinga Łu-
kasz Wątor ZSP Brzeźnica
Wyróżnienie - Urszula, Miro-
sław, Filip, Jakub Medoń Oddział 
Przedszkolny SP Marcyporęba
Wyróżnienie - Katarzyna Mar-
tela Grupa Motylki ZSP Tłuczań
Wyróżnienie - Zuzanna Littner 
z babcią ZSP Brzeźnica
 
Kategoria VII -DOROŚLI
I miejsce - Wanda Stawowy 
Brzeźnica
II miejsce - Krystyna Przewoź-
niak Łączany
II miejsce - Teresa Kruk Kopy-
tówka
II miejsce - Leokadia Jaskiernia 
Marcyporęba
III miejsce - Zofia Garlej Brzeź-
nica
III miejsce - Zuzanna Pyjos 
Marcyporęba
III miejsce - Wanda Sikora Mar-
cyporęba
 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym w  tegorocz-
nym przeglądzie.
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wydarzenia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Stanisława Sękiewicza, sportowca, działacza 

społecznego i oddanego kibica „Wisły”.
W Wielkanocny Poniedziałek 18 kwietnia 2022 roku w 

wieku 51 lat zmarł 

Ś.P. Stanisław Sękiewicz 
który z zawodu był fryzjerem, ale przede wszystkim 

pasjonatom piłki nożnej, całkowicie oddanym Wiśle.
Wierny kibic, który od blisko 34 lat nie opuścił żadne-
go meczu rozgrywanego pod Wawelem. Od 2005 roku 

wcielał się w rolę Wiślackiego Smoka, czym jeszcze 
mocniej wyrażał swoją miłość do Białej Gwiazdy.
   Ale oprócz tego działał społecznie zaszczepiając 
miłość do piłki nożnej młodemu pokoleniu założył 

Akademię Piłkarską Wisła Brzeźnica i pierwszy żeński 
klub na wadowickim Powiślu.

W imieniu samorządu Gminy Brzeźnica, łącząc się w 
smutku i bólu pragnę złożyć Rodzinie, Bliskim i Przy-
jaciołom Pana Stanisława najszczersze kondolencje 

oraz wyrazy współczucia.

Z wyrazami żalu,
Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

   Do zawodów zgłosiło się 14 
drużyn w  kategoriach: Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarni-
cza, grupa Kobiet i grupa Se-
niorów .
   Ochotnicy zmagali się 
w dwóch konkurencjach: bieg 
sztafetowy i ćwiczenie bojowe. 
Na prawidłowym przebiegiem 
zawodów sportowo-pożar-
niczych czuwali druhowie 
z  OSP z  Gminy Tomnice na 
czele z  sędzią Głównym dru-
hem Jerzy Rączka , a nad do-

kumentacją zawodów praco-
wał oddelegowany z Komendy 
Powiatowej PSP w  Wadowi-
cach druh Bogdan Suter.
   Podczas wydarzenia panowa-
ła miła atmosfera. Członkowie 
jednostek chętnie pomagali 
sobie przy przygotowywaniu 
sprzętu oraz wspierali inne 
sekcje podczas startów.
   Najlepszą drużyną w grupie 
MDP oraz Seniorów okazała 
się OSP z Bęczyna, a w grupie 
Kobiet OSP z  Marcyporęby. 

W niedzielę 26 czerwca 2022 r. na boisku 
sportowym w Chrząstowicach odbyły się Gmin-
ne Zawody Sportowo - Pożarnicze, w których 
uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu 
Gminy Brzeźnica . Organizatorem zawodów 
był Wójt Gminy Brzeźnica wraz z Gminnym 
Zarządem OSP RP w Brzeźnicy, a gospodarzem 
zawodów była OSP z Tłuczani.

Gminne zawody
sportowo - pożarnicze

Nagrody finansowe w postaci 
czeków, puchary i  dyplomy 
dla najlepszych zostały wrę-
czone przez Pana Wójta Gmi-
ny Brzeźnica Bogusław Antos 
oraz Komendanta Gminnego 
OSP RP w Brzeźnicy.
Dziękujemy wszystkim za po-
moc przy organizacji zawo-
dów, udział i zaangażowanie.
Wyniki zawodów:
Grupa MDP 10-16 lat
I miejsce OSP Bęczyn
II miejsce OSP Brzezinka

III miejsce OSP Łączany
IV miejsce OSP Marcyporęba
V miejsce OSP Sosnowice
Grupa Kobiet:
I miejsce OSP Marcyporęba
Grupa Seniorów:
I miejsce OSP Bęczyn
II miejsce OSP Marcyporęba
III miejsce OSP Sosnowice
IV miejsce OSP Brzeźnica
V miejsce OSP Brzezinka
VI miejsce OSP Tłuczań
VII miejsce OSP Kopytówka






